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اإلهداء

اإيل كل من ظلمهم التاريخ وظلمتهم ال�سحف وظلمهم اجلري وراء ن�سب 

التوزيع ..

اإيل �سحايا ال�سفاحني الذين ذهبت دماوؤهم وقوًدا لت�سغيل  اآلٍة ال تكف 

عن العمل وال ترتوي اإال بدماء ال�سحايا وامل�سطهدين ..

واختلقوا  حياتهم  ثوا  ولوَّ ذكراهم  على  االإعالميون  دا�س  من  كل  اإيل 

من  يفعلوها  مل  واأفعااًل  يقولوها،  مل  اأقوااًل  لهم  قوا  ولفَّ وهمية  ا  ق�س�سً

ال�سفاحني  كل  من  اأكرث  متعط�ٍس  جمهوٍر  و�ساديَّة  �ساديَّتهم  اإر�ساء  اأجل 

اإيل الدماء ..

ملعاناتكم وحلظات  ُي�سبح  يوم  �سياأتي   .. كل مكان  ال�سحايا يف  كل  اإيل 

رعبكم مقابل .. و�سوف ي�سبح الآالمكم  ثمن !
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، بعد حلول الظالم، داخاًل اإىل البيت الذي  نظرت اإليه بذعر وهو ين�سلُّ

َاًما..  مل يعد يوؤُوُب اإليه اإال ملمِ

وكعادته كانت ثيابه ُملطخة بالدم وكعادتها �ساألته ال�سوؤال نف�سه:

“هل لديك خمزون لبيعه غدا؟!«
نظر اإليها ُمعًنا النظر يف مالحمها التي َك�َساها الهم ُمبكًرا وارجتفت 

�سفتاه وهو يجيب ذات االإجابة:

اأعمل  اأنني  ُكنتمِ تت�سورين  يا امراأة؟ من  الدم على مالب�سي  “اأال ترْين 
و�ساأبيع  طيبة  ذبيحة  لدّي  بالطبع  اأمك؟!  احلانوت؟!  يف  تقطيعه  على 

اللحم غًدا و�سنجني املال!«
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كانت تعرف اأنه يكذب.. فلي�س ثمة ذبائح وردت اإليه من �سم�سار املا�سية 

اأياًما طويلة  واإغالقه حلانوت جزارته  للعمل  اإهماله  ب�سبب  �سهور،  منذ 

دون بيع اأو �سراء، لكنها تظاهرت باأنها ت�سدقه.. وب�سرعة اأعدت له طبًقا 

وذهبت  ع�سائه  يلتهم  وتركته  الد�سم  غري  ال�ساخن  احل�ساء  من  كبرًيا 

بالتعقل  اأو مطالبته  علًنا  بالكذب  رميه  اأو  مواجهته  تفكر يف  لتنام.. مل 

يقفون  الذي  امل�ساكني  الأطفاله  رزق  م�سدر  واإيجاد  بعمله  واالهتمام 

على حافة الت�سور جوًعا.. مل تواجهه لي�س الأنه ال يوجد لديها ما تقوله؛ 

اأ�سبحت  لقد  تخافه..  ولكنها  والكثري،  الكثري  لديها  يوجد  اأنه  فاحلق 

تخافه ب�سدة.. وال�سبب اأنها ت�سعر باأن هناك �سيًئا �سديد ال�سوء خلف هذا 

الرجل.. اإنه، كما ت�سعر بغريزتها، متورٌط يف اأمٍر بالغ ال�سوء والقتامة!

*****

اإحكام اإغالق  دخل الرجل غرفته واأغلق على نف�سه الباب بعناية.. كان 

االأبواب واالبتعاد عن االأنظار واالن�سالل كاحلية هو ال�سيء الوحيد الذي 

ُيجيد عمله يف تلك االآونة بعد اأن تلف دماغه وتاآكل بفعل جرثومة ذلك 
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املر�س اخلبيث املتوح�سة.. الزهري!1

الوبيل الذي يحلل ج�سده  اإ�سابته بذلك الداء  اإنهن كلهن م�سئوالت عن 

وعقله بروية وعلى مهل.. مل تعرف زوجته ماذا اأ�سابه لكنه تغري.. تغرًيا 

ب�سيطة  ببدايات  االأمور  بداأت  للفزع..  مثرًيا  ًرا  خطمِ ملحوًظا  تدريجيًّا 

لكن الرياح الهادئة �سرعان ما حتولت اإىل اإع�سار جمنون يقتلع كل ما 

ي�سادفه يف طريقه اأو مير بُقربه.. 

يرتك  بداأ  لكنه  خطرًيا  االأمر  يكن  مل  عمله..  يف  ُيهمل  “جيكوب«2  بداأ 

عمله ب�سكل مبكر عن املعتاد، ثم اأخذ الزبائن يف ال�سكوى منه.. قالوا اإنه 

يغ�س يف املوازيني، واإنه يبيعهم حلوًما رديئة.. ثم قيل على األ�سنة البع�س 

اإنه يبيع حلوًما مغ�سو�سة من االأ�سا�س واأن ما يقدمه للزبائن لي�س اإال حلوم 

كالب وقطط �سالة ي�سطادها من ال�سوارع!

مل  اأحًدا  لكن  منهم،  اجلدد  خا�سة  الزبائن،  بع�س  بني  و�ساع  هذا  قيل 

ال�سيد  حانوت  على  الرتدد  يف  الزبائن  وا�ستمر  الرتهات..  تلك  ي�سدق 

نف�سه هو من بداأ يف النهاية  “جاكوب“  لتجارة اللحوم.. لكن  “ليفي“ 
يطردهم!
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الزبائن حتى هربوا  واأعماله غري الالئقة جتاه  ال�سيئة  توا�سلت مواقفه 

بداأ  االأعمال تدريجيًّا، ثم  الزبائن وتدهورت  تلو االآخر.. قلَّ  منه واحًدا 

احلانوت يفل�س حينما امتنع جتار املا�سية عن تزويد “جاكوب“ بالذبائح 

الأنه مل يعد يدفع الن احلانوت مل يعد يبيع �سيًئا.. ويف خالل اأ�سهر كان 

مبنى  جمرد  اأ�سحى  قد  اللحوم  وجتارة  لبيع  ليفي“  “جاكوب  حانوت 

مهماًل متلوؤه البقايا املتعفنة ويرفُّ عليه الذباب من كل جانب وال يخطو 

ناحيته زبون واحد ولو حتى بال�سدفة!

مل يكن “جاكوب“ يف تلك االأيام يف و�سٍع ي�سمح له بتحمل هذا كله.. اإن 

اجلرثومة تنه�س ج�سده وُتلوث دمه وُتذيب اأح�سائه.. اإنه ي�سعر بها تدب 

يف خالياه وت�سري خالل عروقه حُمّدثة اإياه.. اأجل.. فبعد اإفال�س حانوته 

بب�سع اأيام بداأ ال�سيد “ليفي“ ي�سمع اجلرثومة ال�ساكنة يف دمه تتحدث 

اإليه وتبادله حواًرا طوياًل كل ليلة.. كل ليلة حينما ياأوي اإىل فرا�سه البارد 

تبداأ  اآخر،  �سرير  اإىل  واأغطيتها  و�سادتها  زوجته  نقلت  فقد  اخلاوي، 

اجلرثومة الراب�سة هناك يف الظالم تكلم م�سيفها وتوؤن�س وح�سته!

*****
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طيبة  ليلة  تكن  مل  الليلة..  لها  مق�سوم  هو  ما  تنتظر  وقفت  الظالم  يف 

بالن�سبة لها فلم ُت�سب فيها اأي بن�س ومل يقرتب منها زبون واحد.. قالت 

لها رفيقتها “بويل«3 �ساخرة:

رائحة  لك  واأنت  منك  �سيقرتب  من  فتاة..  يا  ال�سهر  يف  مرة  “اغت�سلي 
كرائحة ابن عر�س!«

رها التفاًتا يف  كانت “بويل“ امللعونة ت�سخر منها لكن “كاترين“ مل ُتعمِ

احلقيقة كانت قد تعودت على فكاهات زميلتها ال�سمجة:

“واأنت كيف تبدو رائحتك يا “ماري؟!«
اأربّد وجه االأويل وهتفت بزجر و�سرامة:

“ال تنادين “ماري“ ثانية.. ال اأحب هذا اال�سم! »
ال�سمها  كراهيتها  مدى  تعرف  كانت  فقد  به..  نادتها  ال�سبب  ولهذا 

احلقيقي، واأنك اإذا اأردت تعكري مزاج االآن�سة “بويل“ فما عليك اإال اأن 

تناديها “ماري«!

يف هذه اللحظة جاء �سخ�س ما واحتكَّ بـ ”بويل“ وهي واقفة يف امل�سافة 

زبائنها  من  قدمي  زبون  اأنه  عليه  يبدو  كان  الزقاق..  من  امل�سيئة  ربع 
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املخل�سني، ب�سبب مل�سته اجلريئة الودية لها.. فقد كان يعرف اأنها لي�ست 

اإال بغّي!

كلتاهن كانتا بغيَّات.. “كاثرين اإيدوز“ و“ماري، “بويل“ حتى ال يتعكر 

مزاجها، اآن نيكولز«!

فقًرا  املرتعة  الو�سيعة  امل�سطربة  والعي�سة  احلقرية  املهنة  جمعتهما 

العقول..  وقلة  الن�ساء  و�سخافات  الغرية  وفرقتهما  ومهانة..  وحرماًنا 

لكن حدًثا قريًبا؛ حدث غري متوقع، �سيجمع بينهما من جديد.. و�ٌسيكتب 

ا�سمهما متجاورتني مرتافقاين اإىل االأبد!

*****

للمرة الثانية خرج “جاك“ تلك الليلة.. مبجرد اأن اطماأن اإىل اأن زوجته 

الظالم  وراأى  البنتني..  نوم  غرفة  يف  املفرد  فرا�سها  يف  نف�سها  و�سعت 

احلالك وال�سمت يرميان على البيت حتى اأدرك اأنه يف حل من اأن يزجي 

وقته الطويل اململ باأية طريقة حتلو له.. كان بو�سعه االآن اخلروج ومغادرة 

الفرا�س  هذا  عن  بعيًدا  ليلته  بقية  ليق�سي  ي�ساء  اأينما  والذهاب  املنزل 
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لكن �سديقته مل ترتكه  وارتداء مالب�سه  بالنهو�س  ال�سلب.. همََّ  البارد 

يف حاله:

““جاكوب«!
 قالت وهي تلم�س جانب وجهه باأ�سابعها الطويلة امللفوفة ذات االأظافر 

املعقوفة باإغراء: 

 “جيكوبي ال�سغري اللذيذ اأين �سنذهب؟! »

ارتع�ست اأهدابه وهتف مغيًظا يف وجهها:

“دعيني و�ساأين.. اأذهب حيثما اأ�ساء عليك اللعنة.. ابتعدي عن طريقي! 
«

لكنها مل تبتعد بل رع�ست اأهدابها الطويلة وقالت بلهجة مغناج:

األن تاأخذين  ا هذه االأيام..  حبيبي.. لقد �سرت ع�سبيًّا جدًّ “جاكوب“ 
معك؟!«

بالطبع مل يكن يقدر على منعها من مرافقته اإىل اأي مكان يذهب اإليه، 

لكن جنونه غري احلميد جعله يتخيل اأن باإمكانه فعل ذلك:

“ال لن اآخذك معك! اذهبي اإىل ال�سيطان.. اتركيني وحدي! »
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وهنا جلجلت �سحكتها املائعة.. اأ�سبلت اأهدابها واأخذت ت�سحك �سحكة 

دوت عرب اأروقة الوجود باأ�سره.. �سحكتها جففت الدم يف عروقه واأوقفت 

من  وحموها  حمقها  يف  راغًبا  عليها  هجم  اأع�سابه..  فقد  تنف�سه.. 

الفرا�س  خبط  اأمامه..  الفرا�س  طرف  فوق  من  تبددت  لكنها  الوجود.. 

بيده ال�سخمة املكتنزة بقوة فا�سطدمت بعظم الفرا�س وجعلت اأ�سابعه 

اأملًا.. تلفت حوله كاملجنون فراآها واقفة لدى  تطقطق احتجاجا وت�سيح 

الباب تنظر له بابت�سامة عذبة ُمراودة:

“اأين ذهبتمِ عليك لعنة ال�سيطان!«
ة حُمركة جفونها:  قَّ ابت�سمت وهي ترد عليه برمِ

“اأنا هنا يا حبيبي.. تعايل خذين!«
من  �سيقة  واأ�ساور  بعقود  ُمزينتني  عاريتني  طويلتني  يدين  اإليه  مدت 

اجلميالت،  العربية  الليايل  ن�ساء  مثل  الكتفني،  اأعلى  حتى  الر�سغني 

فذهب اإليها على الفور.. مل يكن ينوي اأن يلقي بنف�سه بني هذين الذراعني 

املمدودين اإليه بل كان ينتوي اأن يغر�س قب�سته يف وجهها ُمورما عينيها 

لكنه عندما  ذلك..  بعد  التدلل  من  ُم�ستدمية متنُعها  عاهة  لها  وُم�سبًبا 
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و�سل اإىل حيث كانت تقف مل يجدها.. راوغته امللعونة وعاك�سته لتظهر 

من خلف ظهره يف بقعة اأخرى من الغرفة امل�سكونة بظلها املخيف.. كان 

ظلها ي�سكن غرفته املغلقة عليه كما كان ي�سكن دمه!

اإنها ال تكتفي باملراوغة وال املعاك�سة.. بل هي طامعة يف املزيد وقد بداأت 

تطلب اأ�سياء.. اأ�سياء ال يجروؤ حتى على ذكرها!

*****

اإىل  بخوف  ع  تت�سمَّ مذعورة  فرا�سها  فوق  “�سارة“  جل�ست  غرفتها  يف 

االأ�سوات الغريبة االآتية من غرفة زوجها التي يبيت فيها مبفرده.. كان 

الرجل يتحرك يف الغرفة حركات غري منتظمة ويدب بقدميه الغليظتني 

متنقاًل بني اأرجاء احلجرة ال�سيقة وكاأنه يطارد غزااًل �سارًدا يعدو ويعدو 

خلفه حُمدًثا اأ�سواًتا مرتفعة وا�سحة.. ثم بداأ يتكلم ويعلو �سوته الوا�سح 

ا: وهو يناق�س نف�سه ويجادلها جدااًل حادًّ

“ال لن اأفعلها ثانية الليلة.. هل فهمتي اأيتها احليَّة؟!«
مرة  الليلة  يفعلها(   ( لن  التي  هذه  ما  تعرف  امل�سكينة  الزوجة  تكن  مل 
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اأخري، وال من هي تلك اللعينة التي يخاطبها بهذه احلدة.. لكنها كانت 

برفقة  الغرفة  يف  اآخر  اأحد  ثمة  لي�س  اأنه  فقط،  واحد  �سيء  من  واثقة 

زوجها �سوى روحه امل�سطربة، واأنه ال يحادث، بكل هذه الغلظة والقوة، 

�سوى نف�سه!

لقد ُجنَّ الرجل ما يف ذلك من �سك.. َفَقَد عقله متاًما و�سار خطًرا!

لكن من اأين ياأتي بالدماء على ثيابه كل ليلة اإن كان مل يعد ُيزاول عمله 

يف متجر اللحوم اأ�سال؟!

ليفي“  “جاكوب  يا  ومعك  لك  يحدث  الذي  ما  لك..  يحدث  الذي  ما 

العزيز؟! 
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غادر منزله بعد اأن اأ�سدل الظالم اأ�ستاره الكثيفة على الكون خا�سة تلك 

املنطقة الغارقة يف العتمة لياًل ونهاًرا.. 

حافة لندن ال�سرقية4 يف ليلة من �سهر اأغ�سط�س 1888م.. كانت املنطقة 

املُنبثقة  املُبعرثة  االأنوار  القليل من  اإال  ُيبددها  غارقة يف ظلمة حالكة ال 

من هنا وهناك.. لكن حتى تلك االأنوار مل تكن ُموحية بالراحة واالأمان 

والطماأنينة بل كانت باعثا على املزيد من اخلوف والقلق.. كانت خُميفة 

وُمثرية للتوتر ولالأخيلة ال�سريرة!

احلق اأنه مل يكن بحاجة لتلك االأ�سواء املتناثرة البغي�سة الإثارة مثل تلك 

فهو  اليقظ..  النائم ن�سف  موؤخرة عقله ن�سف  االأخيلة يف  النوعية من 

يعاين منها منذ �سنني وال ميلك لها دفًعا!
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ملاذا ُتداهمه تلك اخلياالت املحُمومة التي يرى فيها ُجثة ُمقطعة ُمددة 

عند قدميه؟!

ملاذا  لكن  ُمطلقا..  كذلك  يكن  مل  اأبًدا..  ُمتوح�سا  وال  �سريًرا  لي�س  اإنه 

تدهمه تلك الروؤى املفزعة اإن مل يكن �سريًرا بطْبعه؟!

لعله ذلك الغول الذي ير�سب يف اأعماقه.. الزهري!

ن بعنرب مليء  كان يجب اأن يكون بامل�ست�سفى االآن ُم�ستلقيا يف فرا�س عفمِ

ة االأخرية التي يجود بها العامل على  بامل�سابني بالزهري مثله؛ منتظرا املنَّ

مر�سي ال�سفل�س.. املوت!

لكنه مل يكن ينتظر املوت.. اأو على االأقل لي�س بكل هذا ال�سغف، فما زالت 

منه  ي�سلْب  بعد، ومل  ا  اأر�سً الزهري  ي�سقطه  ت�سري يف عروقه، مل  القوة 

ت له،  عقله، ما زال مالًكا لوعيه واإرادته.. وبتلك القوة واالإرادة التي تبقَّ

وبعقله الذي ما زال �سليًما قادًرا على التخطيط واإح�سان التنفيذ، وبكل 

خلية ال زالت �سليمة يف بنيانه، يتوق اإىل االنتقام!

ولكن من؟!

اأف�سل وجه ميكن، وي�ستحق،  اإنه مل يعرف ذلك بعد؛ والزال يبحث عن 
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توجيه انتقامه اإليه.. والأي �سيء؟!

ا.. على اإ�سابته بذلك املر�س الذي ال �سفاء منه  اإنه يعرف هذا جيًدا جدًّ

وهو يف حمئة ال�سباب ومعقد االآمال!

ملح  جتواله  وخالل  املُوح�سة..  االأنحاء  تلك  يف  هدف  بال  يتم�سى  كان 

االأبخرة  منها  تنطلق  النوافذ،  م�ساءة  القذرة  البيوت  تلك  من  عديًدا 

ال�سرقية  والبخور  الرخي�سة  العطور  برائحة  وتعبق  املخدرة  الطيبة 

ادها  وُروَّ زبائنها  داعية  املغ�سو�سة،  الن�سائية  التجميل  وكرميات  املقلدة 

اأو  اأو ح�ساًء  تقدم طعاًما  واأمثالها  البيوت  تلك  تكن  ومل  ب�سائعها..  اإىل 

�سراًبا، اأو تعر�س عليك اأقم�سة اأو ثيابا اأو اأفاوية5.. بل كانت تقدم اإليك 

ا، وتعر�س عليك ن�ساء وفتيات من خمتلف االأ�سكال واالألوان  حلًما ب�سريًّ

واالأحجام واالأعمار!

ْدن يف  كانت مواخري عفنة تعمل بها املئات واملئات من الن�ساء الالئي ُولمِ

ذلك العامل للتعا�سة وال�سقاء.. ومل يكن �ساحبنا مُب�ستجد وال غافل عما 

يدور يف تلك االأماكن.. بل ذو باع طويل و�ساحب قدم را�سخة على عتبات 

تلك البيوت املوبوءة.. حوانيت اللحم الب�سري املقززة!
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اإال  دن�سها،  يف  وولغ  االأماكن،  هذه  مثل  على  تردد  ما  كثرًيا  اأنه  ورغم 

وهو منغر�س  دوًما  االإح�سا�س  ُيخامره ذلك  كان  يدري مل  وال  كثرًيا،  اأنه 

مذبوح..  ب�سري  حلم  يبيع  ق�ساب  متجر  يف  يجول  اأنه  هناك،  االأعقاب 

تلك  بالعمل يف  االأقدار  الالئي حكمت عليهن  الفتيات  اأن  اأبدا  ي�سعر  مل 

االأماكن حيات اأو ناب�سات العروق.. بل كان ي�سعر اأنهن متاثيل ميتة من 

ال�سمع اأو جثث اآدمية ُبعثت فيها احلركة، ولي�س احلياة، عن طريق ال�سحر 

وال�سعوذة!

ملاذا كان يداهمه ذلك االإح�سا�س دائًما واأبدا؟!

مل يكن يعرف حينها، وال يريد اأن يعرف االآن.. وعموما فكل ذلك اأ�سبح 

من املا�سي البعيد!

البائ�سات  هوؤالء  هن  وال�سبب!  االآن..  ج�سده  وياأكل  ياأكله  الزهري  اإن 

عري�س  م�سرق  م�ستقبل  اأمامه  لكان  لوالهن  ال�سافالت!  ال�ساقطات 

اأيام  �سوى  ينتظره  االآن؟! ال  لكن  �سعيدة يحياها..  واأيام مديدة  يعي�سه، 

من االآالم والتعب والعذاب.. تتلوها �سويعات من االحت�سار املوؤمل.. ثم ال 

�سيء! عامل جملل بال�سباب ك�سباب لندن ال ينزاح اإال ليرتاكم من جديد!
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زفر يف �سيق وهو يتجول يف االأحياء الفقرية الو�سيعة متطلعا، بني الفْينة 

والفْينة، اإىل نوافذ بيوت اللهو واأبواب احلانات التي ت�سع منها االأ�سواء 

الغبية القامتة.. ال �سيء هنا بقي له! ال �سيء اإال املوت!

مرت كتلة هواء ثلجية و�سرت معها الق�سعريرة يف ج�سده، اأحكم معطفه 

حول ج�سده اتقاء الربد.. لكن الربد كان ينفذ اإىل عظامه امللتفة باملعطف 

الثقيل وكاأنه ينبع من داخله وال ياأتي من اخلارج!

يعلم  ال  اإنه  اأح�سائه؟!  يف  الربد  تنفث  اللعينة  اجلرثومة  تلك  هل  ُترى 

ماذا تفعل اجلرثومة يف ج�سده بال�سبط.. لكنه يعلم �سيئا واحدا.. اإنها 

�ستق�سي عليه قريبا ال حمالة!

ماذا  لكن  اأراد..  لو  والبقاء  الدخول  وبو�سعه  امل�ست�سفي  من  قريًبا  كان 

�سي�سنعون له هناك؟! لي�س ملر�سه عالج.. لي�س للزهري عالج وال ترياٌق 

�ساف.. ولي�س اأمامه �سوى االنهزام واال�ست�سالم للموت!

ولن  بعد فرتة ق�سرية،  اإليه حاله  �سيئول  فيما  قلبه حينما فكر  انقب�س 

ال�سلب  فرا�سه  فوق  ويرقد  اأخرًيا،  ينهزم  حينما  حال،  اأية  على  تطول 

الثقيلة  ال�سريبة  ُمنتظًرا املوت.. �سياأتي املوت حتًما ولن يعفيه من دفع 
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التي ق�ساها، �سريبة اال�ستمتاع  العابثة  االأيام الالهية  الوطء.. �سريبة 

مبا ال ميلك ومبا ال يحق له التمتع به.. جثة متعفنة متحللة؟!

الذين  ال�سخفاء  الب�سر  اأولئك  �سائر  ودوًنا عن  اأنا  اأنا،  اأ�سري  اأن  اأميكن 

ج�سًدا  حوله،  من  ال�سم،  نافثة  كالثعابني  كاحليَّات،  وي�سريون  يدورون 

الزبد  اأطرايف؟! هل �ست�سيل مقلتي عيني، وي�سيل  ًرا.. هل �ستتخ�سب  نخمِ

اأن�سجتي  �ستنحل  هل  كالبالون؟!  �ساأنتفخ  هل  واأنفي..  عيني  الدامي من 

وت�سيل وتختلط بالرتاب.. هل �ساأتف�سخ نهائيًّا وال يتبقى مني �سوى هيكل 

�ساأ�سبح جمرد  االأخرى؟! هل  الدود هي  ينخرها  اأن  تلبث  ال  من عظام 

كان  التي  والتطلعات  االأحالم  والقوة،  احليوية  تلك  كل  تراب..  قب�سة 

بو�سعي حتقيقها، حياة عري�سة تركتها خلفي واأخرى توم�س اأمامي داعية 

بال�سعادة واعدة باملتعة، ذلك اجل�سد الفتّي احلديدّي واملخ الكبري الذكّي 

ي�سبح  اأن  ميكن  هل  ذلك  كل  النبوغ..  و�سوارد  العبقرية  باأريج  امل�سمخ 

قب�سة تراب؟!

والأجل ماذا؟!

من  اجلرثومة  اإيلَّ  نقلت  بن�س،  ربع  ت�ساوي  ال  تافهة،  اأمية  �ساقطة  الأن 
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اأح�سائها العفنة؟! �سالت الدموع على وجنتيه االآن.. دموع الغيظ والقهر 

ال  كان  واإن  حتى  ينتقم  اأن  يريد  اإنه  االنتقام!  يف  والرغبة  واحل�سرة.. 

يوؤجل  اأن ذلك لن  لو كان يعرف  اأن ينتقم حتى  اإنه يريد  يعرف من.. 

موته ولن مينعه! فعلى االأقل �سيموت را�سًيا.. على االأقل �سيموت مت�سنًما 

ذروة اآماله التي حتطمت بذراعني خاليني من الثقل ومن اجلالميد التي 

يحملها فوق راأ�سه؟!

ال!

اأ�سطورة  الفاين  ج�سده  من  وليجعل  للكثريين..  موتا  موته  من  فليجعل 

باقية.. حتى واإن كانت جمهولة اال�سم!
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)3(
ليلة جرداء حقا!

لي�س هناك �سوى زبونني فقط طلبا خدماتها الليلة.. ملاذا؟!

تعد  مل  اأنها  اأم  اخلطيئة..  عن  تابوا  اأم  انتهوا..  اأو  الرجال  اختفى  هل 

جذابة مبا يكفي جللب الزبائن؟!

تعرفه..  ومل  بعد  علمها  اإىل  ي�سل  مل  لكن  ما  خطاأ  هناك  اإن  بالتاأكيد 

اأن  ودون  �سبيتلفيلدز7..  تعرفها جيًدا يف )بريك لني(  اإىل حانة  عادت 

بها، دخلت  ووثيقة  كان على معرفة جيدة  الذي  املكان  ت�ستاأذن �ساحب 

يف  ووقفت  مالطه،  وت�ساقط  ت�سلخ  الذي  ال�سغري  العفن  احلمام  اإىل 

للزبائن املال�سقني  الربميل اخل�سبي، خلف �ستار رث، حيث كان ميكن 

ثقوب  خالل  من  اخلارجية،  ج�سدها  حدود  وروؤية  مالحظتها  لل�ستائر، 



26

و�سقوق ال�ستار املتهافت، ومل يكن هذا ي�سبب لها اأي �سيق بالطبع.. لكنها 

وقد تذكرت اأن هذه امل�ساهدة املجانية لن تكون مدفوعة االأجر، �سارعت 

ب�سكب بقية املاء على ج�سدها.. ثم غادرت الربميل اخل�سبي ووقفت على 

اأطراف قدميها فوق الب�ساط القبيح املتهرئ، ولفت نف�سها بفوطة مت�سخة 

وجففت نف�سها �سريعا.. ثم ارتدت مالب�سها، ونرثت �سعرها املبتل قليال 

ورجلت  مراآة  اأمام  وقفت  ثم  ب�سرعة،  و�سرعت يف مت�سيطه  كتفيها  على 

تخبئها يف �سدرها،  كانت  واأخرجت من حقيبة �سغرية،  �سعرها جيدا، 

على  امل�سحوق  ونرثت  وفتحتها  اللون،  زاعقة  ن�سائية حمراء  بودرة  علبة 

وجهها كيفما اتفق دون نظام دقيق، حيث طرط�ست احلبيبات احلمراء 

بقعتان  وتراكمت  تكونت  بينما  خفيفا،  اخلدين  واأعايل  اجلبهة  على 

يكن  ومل  باملهرج..  اأ�سبه  جعلها  ب�سكل  اخلدين  على  كبريتني  حمراوتني 

“بويل«،  ذوق  يجايف  ما  الذوق،  من  اخلايل  ال�سبياين  التجميل  هذا 

اأو من طبقة  املجتمعات  قيعان  اأغلبهم من  اأتى  الذين  زبائنها  اأذواق  اأو 

العمال املهاجرين، لذلك فلم ت�سعر باأي �سيء غريب اأو غري �سليم وهي 

تطالع الن�سخة النهائية من وجهها يف املراآة املت�سخة.. ابت�سمت لنف�سها 
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وغادرت  املفاجئة،  امل�سائية  الهواء  لتيارات  اتقاء  ب�سال،  كتفيها  وغطت 

راأ�سه  يف  عينان  لديه  من  لكل  اأو  دب  اأو  هب  من  لكل  املفتوح  احلمام، 

متكنانه من النظر عرب ثقوب ال�ستارة وخروقها العديدة، والتحفت �سالها 

جيدا.. وخرجت اإىل الطرقات املظلمة بغية ا�سطياد زبون!

االأو�ساخ  واأزالت  اغت�سلت  فلقد  بعد..  حجة  الزبائن  الأولئك  يعد  مل 

املرتاكمة على جلدها، ودعكت نف�سها ببقايا قطعة ال�سابون التي كانت 

تدخرها حلمام كبري منع�س تنعم به بعد ليلة جميدة حتقق فيها دخال 

كادت  وبامل�ساحيق حتى  باالأ�سباغ  وجهها  ولطخت  اأخرى،  ليلة  كل  يفوق 

حتاكي االأراجوز �سخًفا واإثارة لل�سخرية.. ولذلك فمن حقها االآن اأن حتلم 

بزبون مليء ينفحها بب�سع جنيهات، ولي�س ب�سع بن�سات، دفعة واحدة!

يحتله  كان  موؤخرتها  رواق �سغري يف  احلانة من خالل  “بويل“  غادرت 

بع�س الزبائن غري املتعجلني برفقة بع�س الفتيات ال�سابات واملراهقات.. 

وكن يف معظمهن من حديثات عهد بتلك املهنة؛ لذلك ظهر اال�سطراب 

ير�سني  كيف  يعرفن  ال  فهن  كذلك،  واحلرية  ال�سغرية،  اأوجههن  على 

زبائنهن الثقالء وال باأية طريقة يحظنْي ببن�ساتهم اللعينة.. نظرت “بويل 
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“هيدويج“  ال�سغرية  الفتاة  وجه  اإىل  املظلم  الرواق  عرب  متر  “وهي 
ب�سري.. فقد  بال�سفقة نحو خملوق  الأول مرة يف حياتها،  و�سعرت، رمبا 

بدت الفتاة بائ�سة مثرية لل�سفقة وهي تنتقل من زبون اإىل اآخر عار�سة 

خدماتها بطريقة متاثل تلك التي تعر�س بها طفلة قطعة من احللوى على 

�سديقتها وهما تلعبان )احلجلة( معا، ومل يكن يف هذا اأي ت�سبيه متجاوز 

حدود احلق.. فلم تكن “هيدويج“ ال�سغرية �سوى مراهقة طفلة، غادرت 

وفيافيه  الكرب  �سحراء  يف  نف�سها  لتجد  اخل�سراء  الطفولة  مروج  لتوها 

املجدبة.. هجر اأبيها ال�سكري االأ�سرة، وعانت اأمها االأمرين لتوفري القوت 

اأعيتها  اأربعة من ال�سبية ال�سغار، وملا  ال�سروري البنتها الكربى ومعها 

وتوارت مثلها وقناعاتها، ودفعت  انهارت  ال�سمود،  احليلة وعجزت عن 

اأف�سل من  لكنها  بلقمة ملوثة،  تاأتي لهم  اأن  اأجل  الوحل من  اإىل  بابنتها 

اجلوع على اأية حال.. وكان على الفتاة ذات االأربعة ع�سر ربيًعا اأن تخرج 

وبنف�س  عليهم،  عرثت  ما  و�سرعان  الزبائن..  عن  بحًثا  ال�سوارع  اإىل 

من  اأكرث  هم  الذين  ال�سرقية  احلافة  قوادي  اأحد  عليها  عرث  ال�سرعة 

الذباب عدًدا، وا�ستاأجرها لتعمل يف حانته وماخوره مقابل ب�سع قرو�س 
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وُتقدم  الزبائن  اإر�ساء  الطفلة وهي حتاول  الفتاة /  لكن منظر  يوميًّا.. 

“بويل  اأن  حتى  لالأمل..  وحتى  لل�سفقة  مثرًيا  اأمًرا  كان  لهم  اخلدمة 

نيكولز«، التي مل تكن جمردة من م�ساعر االأمومة متاًما، نادتها برفق من 

مكمنها يف مقدمة الرواق:

“هيدويج«!«
نظرت اإليها الفتاة بوجه حممر وعينان وا�سعتان �سوداوان، تكاد الدموع 

ت�سيل منهما، فاأثارت يف نف�سها املزيد من ال�سفقة والرحمة:

“هيدويج!«
تتوان  ومل  اإليها،  لتح�سر  الفتاة  اإىل  بيدها  ت�سري  وهي  “بويل“  كررت 

يدها  البنت فمدت  اإليها  العجوز.. جاءت  البغّي  اإ�سارة  تلبية  الفتاة عن 

تلم�س خدها ال�ساخن وهتفت لها وهي تتنحي بها جانًبا:

“ال تدعي اأحدا ذو طفح اأو لديه بثور �سخمة �سلبة على جلده يقربك يا 
فتاة!«

اإليها البنت، التي ال تعرف عن واجبات مهنتها اجلديدة اإال اأقل  نظرت 

القليل، م�ستطلعة م�ستفهمة فاأكملت املراأة اخلبرية ن�سيحتها الطيبة:
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�ستتقرحني  بالعدوى!  و�سي�سيبونك  فتاة..  يا  بال�سفل�س  “اإنهم م�سابون 
وتتعفني حية ومتوتي يف خالل �سنوات قليلة بعد اأن ت�سبحي مثل الكلب 

االأجرب!«

اخلبث  من  خالية  �سحكة  “بويل“  ف�سحكت  قلياًل  الفتاة  لون  اأغمّق 

واأكملت:

�سد  مناعة  ولدّي  حم�سنة  اإنني  يل..  ف�سوطيه  اأحدهم  �سادفت  “لو 
الزهري اأما اأنت فال!«

الذي مل  “بويل«،  قلب  رقيقة فحز منظرها يف  ابت�سامة  الفتاة  ابت�سمت 

يكن متحجًرا بالقدر الكايف املطلوب يف احلافة ال�سرقية، واأخرجت من 

اأن  ودون  هي،  كما  ودفعتها  بن�سات  ب�سع  بها  �سغرية  �سرة  ثيابها  بني 

تفتحها، اإىل يدي الفتاة:

واملنحرفون  ال�سكارى  اأمك..  اإىل  الليلة  وعودي  القرو�س  هذه  “خذي 
كثريون الليلة وقد يلحقون االأذى بك دون اأن يدفعوا لك بن�ًسا.. ميكنك اأن 

تخرجي اإىل العمل غدا اأما الليلة فال!«

فا�ست م�ساعر “هيدويج“ فقربت وجهها من رفيقتها العجوز وكادت اأن 
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تقبلها لوال اأن االأخرية دفعتها برفق اإىل اخللف مبعدة اإياها عنها وهتفت 

بحدة:

“ابتعدي عني يا فتاة.. ال اأحب تلك اللحظات العاطفية ال�سخيفة!«
ذهبت “بويل“ خملفة البنت وراءها.. كانت الفتاة ت�سعر بالعرفان ورمبا 

نحوها  ت�سعر  االأخرية  وكانت  احلنون،  االأربعينية  الفا�سقة  نحو  املحبة 

فر�س  يف  والرغبة  باالأمومة  �سعور  داخلها،  يتنامى  بداأ  غريب  ب�سعور 

اإ�سافية فقد  اأياما  اأن تعي�س  اإن �ساء لها القدر  “بويل“  احلماية.. لكن 

كانت  فقد  لها..  “هيدويج“  قبلة  تفويتها  على  تندم  اأن  بها  حرّي  كان 

التي  الطويلة  حياتها  يف  تلقتها  التي  الوحيدة  احلقيقية  القبلة  �ستكون 

كادت تنتهي واأو�سك خيط لوؤلوؤها اأن يتمزق وتتناثر حباته على االأر�س!

*****
مت�ست يف االأزقة املظلمة التي تفوح منها روائح العفونة اآملة العثور على 

زبون مليء الليلة.. داهمتها الرائحة املرتاكمة املتعفنة لكنها تذكرت اأنها 

اأهون كثريا ما �سبق ولوال جهود املرحوم جوزيف بازلغيت8 لكانت االآن 

رمبا غري قادرة على التقاط اأنفا�سها من فرط عفونة روائح لندن املثرية 
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للغثيان.. 

اأو  غريًبا  “هيدويج“  ال�سغرية  الفتاة  نحو  “بويل“  موقف  يكن  مل 

ا! ال اأحد من رفيقاتها يف العمل الو�سيع،  ُمفاجًئا، فهي باحلقيقة اأُّم اأي�سً

وال حتى رفيقتها و�سريكتها يف الغرفة “ماري هوالند“ التي تدلل نف�سها 

اأطفالها  عن  وال  ال�سابق  “بويل“  زوج  عن  �سيئا  يعرف  “نيللي«،  با�سم 

ال  االأطفال  كله..  بهذا  عالقة  لهم  يكون  اأن  يجب  ال  االأطفال  اخلم�سة، 

يجب اأن يعرفوا �سيًئا عن والدتهم و�سريتها وما تفعله لك�سب العي�س بعد 

اأن تخلى عنها اأبيهم وتوقف عن دفع �سلناته اخلم�س البائ�سات لها!

اإىل  فليذهب  �سلناته؟!  دون  جوًعا  �ستهلك  اأنها  يظن  كان  هل  له..  ا  تبًّ

و”اإليزا«9  “األي�س“  فاإن  االأمر  يكن  لكن مهما  اأية حال..  اجلحيم على 

اأن تعلما �سيًئا عما تفعله والدتهن وما تقوم به.. فيكفي �سحية  ال يجب 

الفتاة  �سورة  ظلت  مل  تدري  وال  املظلم!  الغادر  الزمان  لهذا  واحدة 

ال�ساقطات  الن�ساء  لعامل  الدخول  على  ت  اأُجربمِ التي  الطفلة  املراهقة، 

احلالك الظالم، تالزم “بويل“ طوال �سرْيها يف االأزقة املليئة بالدخان 

وال�سباب املنخف�س وحتى وجدت نف�سها، فجاأة، اأمام الزبون املنتظر!
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املراأة  راأ�س  من  ابنتيها،  �سور  وحتى  “هيدويج«،  �سورة  تبخرت  حينئذ 

التي ق�ست عمرها يف م�ساومة مع العامل باأ�سره.. وها هي ت�ستعد مل�ساومة 

ًرا لدرجة جتعلها واثقة من اإمكانية  جديدة مع زبون يبدو مليًئا ويبدو ُمو�سمِ

اأن  �سرط  وعلى  حتى..  له  تخطط  ما  اأكرب  عادل  اأجر  على  احل�سول 

جتيد فن امل�ساومة ال�سعب كما جتيد تقدمي خدماتها له!

ما  �سرعان  الأنها  الليلة،  متيقًظا  كان  احلار�س  “بويل“  جنم  اأن  ويبدو 

عرثت على طلبها.. فعلى جدار متهدم قريب من خط �سريها ا�ستند رجل 

اأنيق يعتمر قبعة عالية ويرتدي ثياًبا نظيفة معنيٌّ بها جيًدا، ومي�سك يف يده 

ا ما كانت  حقيبة )جالد�ستون( جعلته يبدو �سبيًها مبحام اأو طبيب.. واأيًّ

فاإن  �سيء،  العجوز يف  ال�ساقطة  يعني  يكن  الذي مل  االأمر  وهو  وظيفته، 

منظره ينم عن ُي�ْسر حال ومركز مرموق ورجل تربي جيًدا يف بيت كبري 

حمرتم، ومل ين�ساأ على خوف الفقر اأو �سياع املال اأو احلر�س ال�سديد على 

ال�سلنات القليلة من اأجل وجبة ع�ساء، قد يح�سل عليها وقد ي�سطر للنوم 

على الّطوى.. وبالتايل فهو لن ُي�ساوم البغّي الفقرية امل�سكينة ولن ُيفا�سل 

معها يف ال�سعر املطلوب، بل �سيدفع عن طيب خاطر.. وبالفعل فقد كان 
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ال�سيد، الذي ُتخفي القبعة املرتفعة مالحمه اإخفاًء �سبه كامل خا�سة مع 

الظالل التي تلقي بها االأ�سواء اخلافتة يف الزقاق �سبه املظلمة، مت�سوقا 

ا،  اأر�سً األقى �سيجارة رفيعة كان يدخنها  فيما يبدو خلدمة �سغرية الأنه 

حمطًما  بقدمه  ودا�سها  الزقاق،  يف  نحوه  يتقدم  املراأة  خيال  ملح  حينما 

بطرق  م�سكا  اإليها  واأ�سار  االأدخنة،  تنفث  تزال  ال  كانت  التي  بقاياها 

فهو مل  مت�سرًعا،  اأو  يكن عبيًطا  الرجل مل  فهمتها جيًدا..  اإ�سارة  قبعته 

)وايت�سابل(  اإىل  وياأتي  لندن،  اأحياء  كافة  يرتك  مل  عبًثا،  هنا  اإىل  ياأتمِ 

البائ�سة يف مثل تلك ال�ساعة من الليل لي�سطاد ال�سمك اأو يلح�س املربى، 

ال�سرقية  احلافة  �سكان  اأغلب  ميتهنها  التي  املهنة  نوع  جيًدا  يعلم  فهو 

لعا�سمة االإمرباطورية التي ال تغيب عنها ال�سم�س، ونوعية الن�ساء الالئي 

يُجلن يف طرقاتها يف تلك ال�ساعات املتاأخرة:

“البد اأنها واحدة منهن!«
حدث نف�سه وكانت بالفعل )واحدة منهن(.. 

كانت امراأة بائ�سة حتمل فوق كاهلها اأربعني عاًما، من العذاب، وم�ستعدة 

لبيع ج�سدها وكرامتها، اإن كانت قد تبقت لديها اأوقية منها، وحتى روحها 
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اأربعة بن�سات من اأجل فرا�س تريح ج�سدها  نف�سها، لقاء احل�سول على 

فوقه وتفرد عظامها عليه.. لذلك فلم تخيب املراأة رجاء ال�سيد املهذب.. 

بل اقرتبت منه على وجه ال�سرعة واحتكت به على نحو مك�سوف وهم�ست 

برقة  له  وتقول  �سعرها  من  عمًدا،  نافرة،  خ�سلة  وتداعب  تبت�سم  وهي 

م�سطنعة:

“اأوه! اأيها ال�سيد.. هل تبحث عن اأحد؟!«
من بني �سفتني رقيقتني رفيعتني خرج �سوت مرح خفيف النربات:

“نعم.. اأبحث عنك يا فتاة!«
تلك  على  فتاة  لفظ  باإطالق  جتاوزك  فرغم  ال�سيد،  اأيها  اهلل  �ساحمك 

احلْيزبون التي ماتت روحها منذ ع�سر �سنوات على االأقل، اإال اأنك تبدو 

ا: ظريًفا لطيًفا حمبًبا، ورمبا جديًرا باأن حُتب اأي�سً

“اأنا يف خدمتك!«
كتفها  ُمظهرًة جزًء من  ثوبها  اأزاحت جزًءا من قب  ثم  “بويل“  هتفت 

بطريقة جتيدها من يعملن مبثل عملها:

“هُلم.. تعايل معي!«
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اأم�سك يدها وقادها مبتعدين.. مل تفهم البغّي �سبب ترك املكان املنزوي 

الطيب االأول، فكل االأماكن يف )وايت�سابل( اأماكن �ساحلة لتاأدية خمتلف 

اأن ال�سيد / الزبون  املهام، مبا فيها املهمة املنوطة باأمثالها.. لكن يبدو 

كان يعلم اأين يقودها بال�سبط:

“»هل �سنذهب اإىل ُنُزل يا �سيدي؟!«
كان ذلك هو ما خطر ببالها.. فرحت قلياًل فرمبا يكون كرميا اإىل درجة 

اأن  اإىل غرفة يف نزل بداًل من  اآدميتها ويقودها  اأن يحرتم ما تبقى من 

يطلب منها خدمته يف زاوية مظلمة من زوايا ال�سوارع الكثرية.. لكن ال!

�سرعان ما تبدد اخلاطر.. واأدركت على الفور اأين يقودها!

“وما الفارق اأيها االأبله؟!«
اأن جتروؤ على مواجهة الزبون  ت�ساءلت بينها وبني نف�سها بالطبع، ودون 

بخواطرها غري ال�سارة ب�ساأنه.. لكن فعال ما الفارق بني �سارع اأو�سبورن 

الذي كانا به و�سارع )باكز رو(10 الذي يقودها اإليه؟!

الفقر  عليها  ُيخيم  ُمعتمة  قذرة  �سوارع  فكلها  االإطالق؛  على  �سيء  ال 

والعفن، وت�سري يف �سوارعها خملوقات ذات وجوه كاحلة ال يعنيها �سوى 



37

كيف توفر لنف�سها ع�ساء كافًيا و�سريًرا تاأوي اإليه اآخر الليل املتعب املرهق 

الطويل.. لكن يبدو اأن ال�سيد كان له هدفا عجزت عن اإدراكه ومل يكن 

وهذا  اأجرتها..  على  حت�سل  اأن  املهم  احلقيقة..  يف  كثريا  ذلك  يعنيها 

االأجرة  و�ستكون  اأجرتها،  على  �ستح�سل  فهي  بال�سبط..  �سيح�سل  ما 

املنا�سبة متاًما!

من بعيد كانت الفتاة ال�سغرية تتبعهما لرتى اأين تذهب املح�سنة الطيبة.. 

كانت “هدويج«، التي تربت جيدا رغم كل �سيء، راغبة يف اإ�سداء ال�سكر 

ملن اأح�سنت اإليها.. عزمت على مغادرة الزقاق الليلة، والعودة اإىل اأمها 

تغادر  اأن  ت�ساأ  لكنها مل  الثمينة،  ال�سغرية  “بويل“  مبا حتمله يف �سرة 

دون اأن متنح �سكرها ال�سغري لتلك ال�سيدة التي ال زالت حتتفظ يف قرارة 

الوقت  متهلها  مل  العجوز  البغّي  لكن  االإن�سانية..  ببع�س  امللوثة  نف�سها 

لت�سكرها  ال�سوارع  عرب  تبعتها  فقد  ولذلك  امتنانها،  عن  لتعرب  الكايف 

كما يجب.. لكنها وجدتها تغادر برفقة ذلك ال�سخ�س الغام�س املت�سربل 

بالظالم، فاأثار هذا ده�ستها وقررت اأن تتبعهما.. وليتها مل تفعل!

*****
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 مل يكد االثنان يدلفان اإىل داخل ال�سارع حتى خلع ال�سيد ردائه املزيف 

حظها،  حل�سن  ”بويل«،  لـ  ُيَتْح  مل  وجه  حتته،  حقيقي  وجٍه  عن  ليك�سف 

حولها  ولف  رقبتها  على  اأنق�س  ما  �سرعان  اإذا  طوياًل..  فيه  التمعن 

قب�ستني من فوالذ عا�سًرا روحها خانقا اإياها.. ذعرت “بويل«، “ماري 

تدفع  يائ�ستني  يدين  مدت  معها..  يح�سل  ما  تفهم  ومل  اأنفها،  “رغم 
العدوان عن نف�سها لكنها مل تنجح يف دفعه وال يف تخلي�س نف�سها منه.. 

حاولت ال�سراخ لكن قب�ستيه امللتفتني حول عنقها كتمتا �سوتها كما كتمتا 

تنف�سها.. مل ت�سمد اإال حلظات ثم تهاوت بني ذراعيه ميتة!

الدقائق  �سهدت  وقد  بداية..  جمرد  بل  الليلة..  نهاية  هي  تلك  تكن  مل 

التالية على حدوث طفرة يف اجلن�س الب�سري.. طفرة �سيئة نحو اجلنون 

الكامل والوح�سية التي ال مثال لها!

ما�سًيا  ا�ستل خنجًرا  بل  الكهلة  املُوم�س  روح  باإزهاق  املعتدي  يكتفمِ  فلم 

من �سرتته االأنيقة وجز رقبتها من االأذن حتى االأذن.. ثم بداأ يطعنها يف 

بطنها عدة طعنات نافذة بالغة الوح�سية.. اثنتي ع�سرة طعنة كانت كافية 

لفثاأ غ�سب القاتل واإفراغ حقده وال اأقل!
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يعد  فلم  اأبدا..  يعرث  اأو ال  اأحدهم،  ليعرث عليها  وتركها  للجدار  اأ�سندها 

واأخذ جزًءا،  باإحداهن  االأذى  اأحلق  اأنه  يكفيه فقط  اأ�سال!  يعنيه  االأمر 

وما  العجوز  املوم�س  ذنب  ما  لكن  لديهن..  ثاأره  من  فقط،  واحدا  جزًءا 

الذي اأفاده املعتدي ما فعله ذلك ما لي�س مهما اأبًدا اأن نعرفه!

من  نف�سها  لتمنع  بيدها  فمها  “كامتة  “هيدويج  وقفت  مظلم  ركن  ويف 

ال�سراخ.. لكن ج�سدها كلها كان ينتق�س ويتف�سد عرًقا كريه الرائحة.. 

تركته يقطع من اأح�سنت اإليها والذت بالفرار مبتعدة حماذرة اأن ي�سمع 

املك�سوة  الزقاق  اأر�سية  على  تدبان  وهما  املرتع�ستني  قدميها  �سوت 

بالقذارة واملليئة باملاء االآ�سن!

كانت تلك اأول ليلة ترى فيها الفتاة الرعب املقدر لها اأن تعاين منه اأ�سهرا 

طويلة فيما بعد!
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)4(
الثالثة  حدود  يف  ال�ساعة  كانت  الطريق..  ذلك  على  وئيدة  بخطوات 

واأربعون دقيقة �سباًحا، وكان ال�سباح املبكر �سبابيًّا مغب�ًسا وتلك الطرق 

د  تعوَّ اأنه  ورغم  رين..  واملتنمِّ والل�سو�س  بال�ساقطات  تعج  املخفورة  غري 

اأمد طويل، من هذا الطريق حتديًدا وحفظ  ال�سري �سباح كل يوم، منذ 

ال�سباح  هذا  اأن  اإال  اجلانبني  على  به  للمار  ترتاءى  التي  امل�ساهد  كافة 

ل�سائق احلنطور  اأغ�سط�س حمل  من  والثالثني  يوم اجلمعة احلادي  من 

الرقيق احلال “ت�سارلز كرو�س“ مفاجاأة مذهلة ومنظًرا غري ماألوف له 

ذلك  يف  يراه،  من  واأول  االأول،  �ساهده  هو  يكون  اأن  عليه  االإطالق  على 

ملقي  مكوًما  ج�سًدا  وجد  فقد  ب�سهولة..  نهايته  تظهر  لن  الذي  ال�سبح 

بجوار اجلدار!

كان يبدو من حجم اجل�سد وو�سعيته ومالب�سه اأنه يعود المراأة.. لكن اأية 
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امراأة تكون تلك املتهاوية هنا؟!

ذلك ما مل يفكر فيه احلوذي وهو ينحني على اجل�سد ليج�سه.. كان دافئا 

لكن ال حركة واحدة ت�سدر عنه وتنم عن وجود حياة به! اأيكون قد تورط 

يف اأمر خطر دون ق�سد؟!

فوق  ب�سوطه  ويفرقع  العربات  يقود  حوذي  اإنه  مهمته..  تلك  لي�ست  ال.. 

وال�سيدات  املتاأنقني  ال�سادة  وينقل  ال�سري،  لتغذ  املرهقة  اجلياد  ظهور 

اإىل  ويعود  اأجرته  وياأخذ  �ساءوا،  اأينما  واملتعطرات  باحللي  املتحليات 

امللقاة  الدافئة  االأج�ساد  حالة  حتديد  لكن  اأبنائه..  و�سط  ليبقى  منزله 

بجوار اجلدران يف بواكري ال�سباح هي من اأعمال ال�سرطة حتما.. ولي�س 

من اأعمال �سائقي العربات !

تلك  يف  بول«،  “روبرت  اآخر،  حوذي  عرب  بعناية  املدبرة  وبامل�سادفة 

اللحظة و�ساهد زميله منحنيا على ج�سد امراأة يتفح�سه.. اأوقف “بول 

“عربته وترجل منها وتوجه نحو امل�سهد الغريب:
“ماذا يحدث هنا؟! »

اجلثة  تفح�س  يف  م�ستمر  “ت�سارلز“ وهو  اأجاب  راأ�سه  يرفع  اأن  دون 
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املمددة اأمامه:

“اأعتقد اأنها ميتة! “
“بول  �سحب  عاريا..  ج�سدها  واأ�سفل  “مرفوعة  “بويل  مالب�س  كانت 

“تنورتها و�سرتها قبل اأن مي�س جلدها برفق ويقول مت�سككا:
ال�سراب  يف  اأفرطت  اأنها  اأعتقد  الوعي..  فاقدة  جمرد  تكون  “ورمبا 

ففقدت �سوابها.. اإنها كما تبني يل اأحداهن!”

لكن “ت�سارلز “هتف فورا:

وحنجرتها  مذبوحة  اإنها  رقبتها..  اإىل  اأنظر  ميتة  اأنها  اأعتقد  ال..  “ال 
مقطوعة! “

على اأية حال فقد اتفق الرجالن على اأال ي�سيعا الوقت يف اجلدال، فلي�س 

اأية حال، لذلك �سرعان  حتديد موتها من عدمه من اخت�سا�سهما على 

ما اتفقا:

“هيا ن�ستنجد بال�سرطة!”
انطلق  عليه..  عرثا  مبا  فاأبلغاه  ميزين“  “جونا�س  ال�سرطي  على  عرثا 

احلوذيان،  تنحي  نيل”،  “جون  زميله  به  حلق  ما  و�سرعان  برفقتهما 
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و�سرعان ما ا�ستقل كل منهما عربته وابتعدا، تاركني اأمر ال�سيدة امليتة، اأو 

الفاقدة الوعي، لل�سرطيني املخت�سني.. 

وعلى �سوء فانو�س “نيل“ راأى ال�سرطيني حجم االإ�سابات القاتلة يف جثة 

را اأنها ميتة متاما.. يف تلك اللحظة ح�سر �سرطي ثالث، كما  املراأة وقدَّ

اأنباء  اأن تطايرت  جتمع عدد من �سكان �سارع )وينرثوب( املجاور، بعد 

اأن جتف  القتيلة قبل  ليلقوا نظرة وي�ساهدوا  العثور على اجلثة املمزقة، 

اإثارة.. من جانبه قام ال�سرطي الثالث  دمائها، وتفوتهم اأ�سد اللحظات 

“ثني“ با�ستدعاء اجلراح “ري�س لويلني“ لفح�س اجلثة.. وجاء االأخري 
وبعد فح�س �سريع اأعلن اأن املراأة لقيت نْحبها منذ نحو ن�سف ال�ساعة.. 

عليها بع�سر دقائق تقريًبا..  “كرو�س“  اأ�سلمت الروح قبل عثور  اأنها  اأي 

ورمبا.. رمبا ال زال القاتل قريًبا اأو لعله مند�س بني املتفرجني املتحم�سني 

اأعينهم  لُيمتعوا  املحيطة  الو�سيعة  وال�سوارع  االأحياء  من  تدفقوا  الذين 

بامل�ساهدة والبحلقة يف املراأة امليتة!

تلك  كل  مع  اجلرمية..  م�سرح  يف  املراقة  الدماء  قلة  هو  الغريب  لكن 

مرتني،  الكلي  احلنجرة  و�سق  الذبح  مت�سمنة  النازفة،  الغائرة  اجلروح 



45

كان يجب اأن تكون هناك بحرية من الدماء تغطي كل �سيء.. لكن كمية 

الدماء كانت �سغرية ما دعا اجلراح املتمر�س الفرتا�س اأن ال�سيدة مل 

تقتل هنا.. بل قتلت يف مو�سع اآخر ثم ُحملت واألقيت هنا للتمويه والت�سليل 

اأو ل�سبب ال يعلمه اإال اهلل!

معاينتها  لتتم  امل�سرحة  اإىل  اجلثة  حمل  مت  فقد  االأمر  يكن  مهما  لكن 

بطريقة اأو�سح واأف�سل.. ورافقها يف طريقها الوعر امللوث بالدم متنيات 

اجلميع باأن تكون جرمية عار�سة بال معنى ولن تتكرر ثانية.. لكن اأماين 

وت�سرعات اجلميع مل يقدر لها اأن جُتاب اأو تلبي!

*****

ومتد  حلقها،  يف  هائلة  ة  وُغ�سَّ مرتعدة،  مرتع�سة  فرا�سها  فوق  تكورت 

فرعها االآخر داخل �سدرها ال�سيق، كامتة تنف�سها تقريًبا، وجمربة اإياها 

على التقاط اأنفا�س �سريعة ق�سرية متقطعة.. كانت قد عادت اإىل بينها 

رة املال ال�سغرية اإىل اأمها وهي ترجتف، ثم هرولت  مهرولة واألقت ب�سُ

ترجتف  قدمية  متهرئة  ببطانية  نف�سها  وغطت  ال�سغري  فرا�سها  ناحية 
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النهاية  اإليه يف  اآلت  وما  ابنتها  املتاأملة حلال  االأم  منها  اقرتبت  كورقة.. 

وو�سعت يدها على كتفها و�ساألتها برفق وب�سوت حزين:

“�سغريتي.. هل اأ�ساء اإليك اأحد اأولئك الزبائن؟! “
ماذا يعني هذا ال�سوؤال؟.. هل االأم قادرة على حماية ابنتها وهل تتحمل 

اأن متنعها من النزول لل�سوارع ثانية؟!

لكن تلك املرة مل ترد “هيدويج“ ومل ت�سُك؛ فقط ظلت ترتع�س بعنف.. 

تنهدت االأم ب�سوت حمرتق و�ساألت الفتاة:

“هل اأنت جائعة؟! تعايل لتاأكلي قليال من اخلبز واجلنب يا ابنتي!”
البطانية  طرف  االأم  فرفعت  االرتعاد..  عن  تتوقف  ومل  الفتاة  جتب  مل 

الذعر، يف  عليه عالمات  تبدو  الذي  ال�ساحب،  ابنتها  وجه  اإىل  ونظرت 

�سوء امل�سباح الواهن املو�سك على االنطفاء لنفاد الفحم:

اإىل  نذهب  اأن  اأحتبني  مري�سة؟!  اأنت  هل  فتاتي..  يا  بخري  اأنت  “هل 
امل�ست�سفى؟!”

ال.. يجب اأن تتحامل الفتاة على نف�سها واإال اأوقعت نف�سها يف موقف بالغ 

ال�سوء وتعر�ست ال�ستجواب �سنيع و�سيعرف القاتل حتما اأنها راأته:
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“ال ال ل�ست مري�سة.. اأنا اأ�سعر بالربد فقط و�ساأكون بخري خالل حلظة.. 
كلي اأنت واأطعمي اأخوتي؛ لقد اأكلت قليال يف احلانة! “

والعوز علماها  الفقر  لكن  تدرك ذلك  االأم  وكانت  تكذب..  الفتاة  كانت 

مل�ساعرها  ا�ست�سلمت  لو  الأنها  اللزوم،  عند  اأحيانا،  قا�سية  تكون  كيف 

حلظة واحدة فلن جتد، هي واأطفالها، اللقمة يف اللحظة التالية.. لذلك 

تركت الفتاة و�ساأنها لرتمم نف�سها بنف�سها.. 

وحتت الغطاء املتهرئ عاودت “هيدويج“ التفكري يف كافة املناظر الب�سعة 

التي وقعت عيناها عليها منذ حلظات، وداهمتها خماوفها املهولة.. اإنها 

ملحة  و�ساهدت  القاتل،  راأت  بل  فقط،  اإليها  اأح�سنت  من  ت�سهد موت  مل 

وتر�سم،  مالحمه  تتذكر  اأن  ذهنها،  ع�سرت  اإذا  وباإمكانها،  له  �سريعة 

يف عينيها املغلقتني، �سورة تقريبية ت�سبهه كثرًيا، اإن مل تكن هي �سورته 

احلقيقية الكاملة املطابقة!

وما العمل االآن؟!

لي�س لها اإال اأن تبتعد.. اأن تلوذ بال�سمت.. اأن تخر�س متاما، وتت�سرف 

مزودة  العمل  اإىل  فلتخرج  �سيء..  اأي  تعرف  وال  ال  �سيئا،  تَر  مل  وكاأنها 
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بلجام حديدي تطبق به على فمها.. فهي مل تَر ومل ت�سمع �سيئا، وال تعرف 

�سيئا.. ولتتذكر ذلك جيدا!

كانت تدير االأمر يف راأ�سها ال�سغري  “هيدويج“  اأن  لكن املهم يف االأمر 

لو  ماذا  لكن  القاتل..  راأت  اأنها هي وحدها من  لديها  را�سخ  وهم  حتت 

على  خطواتها  وقع  �سمع  واأنه  كذلك،  لوجودها  وفطن  راآها  اأنه  عرفت 

حد  اإىل  بها  �سبيهة  تقريبية،  �سورة  كون  اأي�سا،  واأنه،  الزقاق..  اأر�سية 

كبري.. واأنه قادر االآن على التعرف عليها؟!

ماذا كانت الفتاة �ستقول اأو �ستفعل لو عرفت بذلك.. وعرفت اأنها قد جتد 

نف�سها بني ذارعي القاتل نف�سه يف حني قريب!
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)5(
حني عاد ملنزله ذلك امل�ساء كانت منت�سيا باإح�سا�س مغاير متاما ملا كان 

ي�سعر به الليلة املا�سية.. لقد ح�سل على انتقامه؛ فافرحي يا اأماه! يا من 

تنتظرينني يف ال�سماء لتم�سكني بيدي وتقودينني اإىل الفردو�س!

لكن اأمه مل ت�ستجب لندائه ومل حت�سر لتقوده اإىل الفردو�س.. ويف االأغلب 

فهي لن تاأتي اأبدا لتفعل، وال هو �سيدخل اإىل الفردو�س، فلم يفعل �سيئا يف 

حياته يجعله م�ستحقا له.. لكنه يوؤمن باأنه االآن فقط يفعل!

اإنه يخل�س وطنه من الطاعون.. من االأج�ساد احلاملة للموت واجلراثيم 

والهالك.. من اأولئك ال�ساقطات العفنات امل�ستحقات لكل احتقار ومهانة!

اندفاعاته  عرقلة  اأو  اإيقافه  على  قادر  اأحد  من  وما  قطاره  انطلق  لقد 

الهائلة املباركة.. لذلك، وب�سبب هذا االإح�سا�س بالبطولة، انتظر �سدور 

جرائد ال�سبت على اأحر من اجلمر.. �ست�سبح فعلته �سغل لندن ال�ساغل، 
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اأو يف جهرهم.. حتى واإن  و�سي�سكره اجلميع عليها ويباركونه يف �سرهم 

كانوا ال يعرفون من يكون!

وكانت  1888م  لعام  �سبتمرب  �سهر  من  االأول  ال�سبت  �سحف  و�سدرت 

حافلة حقا.. �سور فظيعة وتفا�سيل اأفظع جلرمية قتل )باكز رو( املروعة 

التي وقعت ليلة اجلمعة.. ال�سور مبفردها كانت مذهلة وخميفة، اإن ن�سر 

ال�سور بهذه الطريقة املفرطة يدل على �سيء واحد.. لي�س ال�سفاح وحده 

هو امل�ساب بال�سادية بل لعل ال�سادة ال�سحفيني االأجالء اأكرث منه �سادية 

وتعط�ًسا للدماء!

اأرجاء  يف  الهائلة  املخاوف  اأثريت  فلقد  حتقق..  ال�سحف  هدف  لكن 

مدينة لندن، خا�سة يف اأو�ساط املقيمني يف )وايت�سابل( والعاهرات على 

وجه اأخ�س.. لكن ليذهب اجلميع اإىل اجلحيم.. فاأين اأخبار ما قام به 

هو؟!

ال كلمة، ال خرب، وال �سورة واحدة.. لقد خنقها بيديه و�سمع ح�سرجتها 

وهي تلفظ اأنفا�سها االأخرية وتركها حتت�سر خلفه وهرب.. لكن اأين هي.. 

اأين ذهبت؟!
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.. ثم اأفرغ ما تبقى من غ�سب لديه فيها واأخذ  لوى اجلريدة بني يديه بغلٍّ

األقاها  اإىل كومة مزق..  واأ�سابعه حتى حوله  باأ�سنانه  ويهر�سها  ميزقها 

اأر�سا واأخذ يدو�سها برجليه!

خرج من البيت مندفًعا كال�ساروخ وتوجه اإىل بائع ال�سحف الذي اعتاد 

التعامل معه.. كان الرجل معتاًدا اأن زبونه هذا ال ي�سرتي يوميا اإال ن�سخة 

واحدة من جريدة )الديلي تليجراف( �سباحا وال ي�سرتي �سيئا �سواها، 

وال تقع عينه عليه ثانية اإال �سباح اليوم التايل ليبتاع ن�سخة واحدة اأخرى 

املفاجئة على  لذلك كانت عودته  املف�سلة وهكذا دواليك..  من جريدته 

للده�سة  مثرية  اال�سطراب،  من  احلالة  هذه  يف  وهو  ال�سورة،  تلك 

: واالرتياب.. لكن االأخري مل يبالمِ

“اأعطني ن�سخة من ) نورثرن �ستار( من ف�سلك!”
نظر البائع اإىل وجه زبونه املعتاد وقال له مازحا:

يف  االأر�س  على  مددة  فالفتاة  نقودك..  وفر  مت�سابهني..  “كلهم 
جميعهم!”

كان البائع يق�سد بالطبع جرمية “ماري اآن نيكولز“ و�سور جثتها التي 
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غمرت ال�سحف ال�سادرة اليوم.. لكن مل يكن هذا الذي يريد �سماعه!

“اأعطني ن�سخة من اأية جريدة اأخرى من ف�سلك!”
يف  اأمعن  الظريف  اجلرائد  بائع  لكن  غ�سبا  يرتع�س  وهو  الزبون  هتف 

مزاحه قائال:

“هل لديك بن�سات كثرية زائدة.. موم�س حية اأف�سل من تلك امليتة! اإن 
احلي مكتظ بهن..”

الزبون  لكن  �سيوا�سل  يبدو،  كما  بال�سل  امل�ساب  النحيل،  الفتي  كان 

الغا�سب، غري امل�ستعد متاًما ل�سماع �سيء من كل هذه ال�سخافات، �سرخ 

د من جبينه: فيه وقد اأحمر وجهه وبداأ العرق يتف�سَّ

“قلت لك اأعطني ن�سخة من جريدة اأخرى.. عليك اللعنة!”
�سامتا  ودفعها  )التاميز(  من  ن�سخة  وتناول  املراهق  البائع  وجه  اأغمق 

يفر  كما  اأمامه  من  وفّر  ثمنها،  االأخري  فنقده  الغا�سب  الزبون  ليدي 

الداخلية  يقلب �سفحات اجلريدة  االأ�سد وهرع مبتعدا وهو  املذعور من 

بلهفة.. 

ال �سيء.. 
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ال �سيء.. 

�سور.. �سور.. 

اأخبار. اأخبار

جرمية “باكز رو “.. 

جرمية “باكز رو “

ال �سيء عنه.. 

ال �سيء عما فعله!

حتى  وخنقها  باالأم�س  عنقها  ق�سف  التي  املوم�س  عن  واحدة  كلمة  وال 

املوت!

كان ي�سري و�سط اجلموع املندفعة يف )بودينج لني(11 بوجه حممر منتفخ 

م�سى  ثم  بال�سابلة  املزدحم  ال�سارع  عرب  جمنونة..  متحفزة  ومبالمح 

قاطعا ج�سر لندن وهو مُيور من الغيظ.. كل ال�سحف خاوية!

من  حرمانه  ويودون  عمدا  اإجنازه  يخفون  اإنهم  عليه..  يتاآمرون  اإنهم 

لن  لكنه  قلوبهم!  ويف  النا�س  اأذهان  يف  ي�ستحقها  التي  ال�سرف  اأو�سمة 

ي�ست�سلم.. لي�س الأنه بالغ ال�سجاعة.. بل الأنه ال ميلك وقتا كافيا ليمار�س 
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ودرجات  اأو�سمته  على  يح�سل  اأن  يجب  واال�ست�سالم!  الياأ�س  ترف  فيه 

�سرفه قبل اأن ي�سرعه الزهري!

*****

االأربعينية  املوم�س  �سحيتها  راحت  التي  املروعة  اجلرمية  اأخبار  كانت 

قد هزت مدينة )لندن( هزا.. لي�س لندن وحدها يف احلقيقة، بل االأمة 

باأ�سرها قد ارجتت لتلك احلادثة املروعة، مع اإن تلك املرة مل تكن املرة 

االأويل يف الواقع ولن تكون! فكم تعر�ست تلك الفئة من الن�ساء، الالئي 

ال بواكي لهن، حلوادث اعتداء و�سرب وح�سي وقتل يف اأحيان كثرية دون 

لي�س  العام  نف�س  من  اأبريل  من  الثالث  االأحد  ويوم  اأحد..  بهن  ياأبْه  اأن 

بعيدا على اأية حال، وال حادثة موت “اإما �سميث« 12، التي مل يوجه فيها 

لكن  كذلك..  ببعيدة  عنه،  والبحث  قاتلها  بتعقب  اأُهُتم  وال  الأحد  اتهام 

موت ال�سيدة “نيكولز“ كان خمتلفا على اأية حال.. موت عنيف وح�سي 

اجلوع  يهلكها  التي  باالأنف�س  مزدحم  حي  و�سط  ويف  الطريق  عر�س  يف 

وي�سقيها احل�سول على ك�سرة خبز.. والربكة يف ال�سحافة!
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االهتمام  غاية  ال�سحف  اهتمت  فقد  �سميث«،  “اإما  ق�سة  عك�س  فعلى 

قد  القتيلة  املراأة  الأن  لي�س  واأقعدتها..  الدنيا  واأقامت  “نيكولز“  مبوت 

ال�سحف،  بتلك  العاملني  البي�ساء  الياقات  ذوي  ال�سادة  بعطف  حظيت 

التوزيع،  لزيادة  مهما  موردا  اأ�سحت  قد  الب�سرية  الذبيحة  تلك  الأن  بل 

ال�سحف  تلك  من  املطبوعة  الن�سخ  زيدت  فقد  لهم..  للك�سب  وم�سدرا 

واآالمها  موتها  وبا�ستغالل  ال�سعفني،  من  الأكرث  والطيارة،  منها  الكبرية 

ي�سغلهم  املتاأنقون حدًثا  ال�سادة  اأولئك  وجد  بال�سور،  املمزق،  وج�سدها 

تلك  ت�سدرت �سور  وهكذا  متتالية..  واأيام  الأيام  به اجلماهري  وي�سغلون 

املراأة امليتة، التي مل يهتم اأحد كيف عا�ست وال كيف ق�ست اأيامها الطويلة 

امل�سبعة بالعوز والفقر واملهانة، عناوين مان�سيتات االأخبار واأ�سبح ا�سمها 

املنكور، والذي ظل منكوًرا طوياًل، عالمة م�سجلة وو�سيلة لزيادة التوزيع 

وزيادة االأرباح واملكا�سب!

“اأقراأ عن ق�سة جرمية حي وايت�سابل.. القتيلة تعرتف!«
كانت بع�س ال�سحف ال�سفراء الرخي�سة قد ا�ستغلت حادثة املوت العنيفة 

تلك يف الرتويج لنف�سها عرب �سل�سلة من املقاالت عن حياة املوم�سات يف 
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)وايت�سابل( واأحياء لندن االأخرى كافة.. كان هدف تلك املقاالت املعلن 

االأمة االإجنليزية  ن�ساء  الفئة من  تلك  اأو�ساع  اإيقاف اجلماهري على  هو 

العظيمة، وتعريف الراأي العام مبعاناتهن ومتاعبهن غري املنتهية من اأجل 

اأن تلك احلفنة من املقاالت  احل�سول على لقمة العي�س.. لكن احلقيقة 

قد اأ�سحت و�سيلة جلذب اجلماهري، خا�سة الرجال منهم، ملو�سوعاتها 

واأعدادها املتعاقبة عن طريق االإثارة الرخي�سة وعر�س �سور غري الئقة 

لبع�س اأولئك ال�ساقطات حتى بدت تلك ال�سحيفة يف النهاية وكاأنها تروج 

للبغاء وتقوم بالدعاية لل�ساقطات ولي�س العك�س! لكن، وبغ�س النظر عن 

كل ذلك، فاإن القلق ت�سلل حتى و�سل اإىل قمة الهرم لالأمة الربيطانية.. 

اإىل ق�سر باكينجهام نف�سه واإيل قلب امللكة العظيمة “فيكتوريا »!

*****

مل تكن ق�سة اجلرمية هي ما يقلق امللكة العجوز اجلدة بالطبع، وهي مل 

ت�سمع عنها غالبا، ولعلها ال تعرف اأ�سال اأن هناك من بني رعاياها من 

قد    13 “األربت«  االأمري  لكن حفيدها  نيكولز«..  اآن  “ماري  ا�سم  حتمل 
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اأ�سبح غريبا جدا تلك االأيام!

تغري  �سبب  ملعرفة  لهفتها  برغم  لكن  بال�سبط،  اأ�سابه  ماذا  تعرف  مل 

االأقاويل  تلك  �سماع  عن  امللكيتني  اأذنيها  اأ�سمت  فاإنها  اخلطر  ال�ساب 

اأن  اأبت  ولكنها  امللكة  اأ�سماع  اإىل  اإي�سالها  البع�س  حاول  التي  ال�سخيفة 

بفتاة  اآثمة  عالقة  على  العر�س  ووارث  االأمري  اأن  فيقال  لها..  تن�ست 

�ساقطة و�سيعة يف حي متلئ ب�سنفها ي�سمى )وايت�سابل(!

�سوى  جتابه  اأن  يجب  ال  حقرية  و�ساية  اإنها  طبًعا!!  ال  معقول!!..  اأهذا 

يغري  لن  ذلك  لكن  ت�سمعها..  مل  كاأنها  والت�سرف  واالإعرا�س  بال�سمت 

من االأمر �سيء، فجاللتها قد �سمعت بذلك بالفعل.. تناهى اإىل اأ�سماعها 

االأقاويل املتبادلة خلف االأ�ستار الرقيقة، وتعمد البع�س اإي�سال �سائعات 

ميكن  فكيف  احلاالت  كل  ويف  لها..  �سخًفا،  اأكرث  ولعلها  ماثلة،  اأخرى 

الت�سرف اإزاء مثل تلك النوعية من االأخطار غري املتوقعة التي ميكن اأن 

اأبناء واأحفاد جدة اأوربا  حتيق ب�سمعة االأ�سرة احلاكمة العريقة وب�سمعة 

العجوز! اأي�ستدعي االأمر مزيدا من التجاهل.. اأم يلزمه وقفة حازمة مع 

الدوق العابث الذي تنطلق حوله ال�سائعات اخلطرة دون اأن يبايل بها؟!
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حرب بوير 14 اأخرى لكنها يف ق�سرها تلك املرة؟!

يا لل�سدر ال�سائق املعتل العجوز!

اإليها �سواها، كانت م�سطربة  يف غرفة خا�سة، ال ت�سمح الأحد بالدخول 

تتمتع بال�سعف وال حتبه،  التي ال  القوية،  املراأة  نادرا.. فتلك  وهذا كان 

اأو  فكرت قليال فيما يعر�س لها من م�سكالت.. مل تكن م�سكلة �سيا�سية 

الدولة  فيها  ا�ستبكت  اأو حربا  العامل،  اأمة يف  اأعظم  توؤرق  عادية  اإدارية 

نتائجها وحمل  العظمي وعليها هي، كملكة وحاكمة، حتمل  اال�ستعمارية 

يوؤرق  ماأزقا خميفا  كان  لكنه  اأم هزمية..  نهايتها  كانت  ن�سرا  اأوزارها 

املراأة ال�سلبة العظيمة، اإنها م�سيبة تهدد �سمعة العائلة املالكة باأ�سرها، 

بل وقد تهدد ا�ستمرارها يف احلكم.. فماذا لو و�سلت الف�سيحة اإىل اأعنة 

ال�سحف املولعة بالولوغ يف �سمعة االأ�سرة العظيمة!

ت�سور!

اأفعال  ب�سبب  وال�سقوط  للف�سيحة  معر�سة  العظيمة   15 “فيلف«  عائلة 

هذا  يا  ت�سور  امل�سئولية؟!  من  املطلوب  امل�ستوى  على  لي�س  عابث،  غالم 

اإن كنت قادرا على حتمل تلك الفر�سية الب�سعة والتخيالت ال�سقيمة! لكن 
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ال.. يجب اأن يو�سع حد لذلك االأمر واالآن!

لن حتادث االأمري فال فائدة ُترجى من حمادثته.. وال ميكنها باأي حال 

مع حفيدها  مبا�سرة  مناق�سة  بالدخول يف  لنف�سها  ال�سماح  االأحوال  من 

حول مثل هذا االأمر، الأن هذا ي�سع االأمور يف ن�ساب خاطئ ويجعله اأمرا 

اأن  يجب  االأمري  اإن  يقول  العقل  بينما  ب�ساأنه..  للمناق�سة  قاباًل  اعتياديا 

يعلم، يف قرارة نف�سه، اأن ما فعله كان ب�سعا لدرجة اأن راأ�س االأ�سرة املالكة 

على  وو�سعه  فيه  النقا�س  حتى  مقبول  لي�س  الأنه  معه،  مناق�سته  تتجنب 

من�سدة مباحثات عائلية ملكية.. اإذن فكيف يكون الت�سرف ال�سليم؟!

يخ�س  اأمرا  وتنفيذه  واإيجاده  ال�سليم  الت�سرف  ب�ساأن  التفكري  �سيكون 

“جا�سكوين« 16 وال يخ�سها هي.. الأنها ال ت�سمح لنف�سها مبجرد التفكري 
يف االأمر اأو مناق�سته اأو البحث عن حلول مالئمة له!

تلك هي الطريقة التي يجب اأن ٌيعامل بها هذا االأمر ولي�س هناك طريقة 

بديلة اأبدا!

*****
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ل يف ا�ستدعاء “روبرت جا�سكوين �سي�سل“ فح�سر على الفور.. قيل  اأُر�سمِ

معه  للمداولة  رغبتها يف ح�سوره  وتبدي  الأمر عادي  تطلبه  ملكته  اإن  له 

ب�ساأنه!

ح�سر رئي�س الوزراء وتقدمته و�سيفة خا�سة للملكة اإىل غرفتها اخلا�سة 

�سحبت  ثم  عربه  ميرق  وتركته  الباب  له  فتحت  هناك..  اإىل  وقادته 

يف  رجل  باأهم  االنفراد  حرية  ملليكتها  لتتيح  ووقار  ببطء  خلفها  الباب 

االإمرباطورية امل�سم�سة دوًما واأكرثهم خطورة!

تناولها  الب�سة،  يدها  امللكة  له  فمدت  بهدوء  “روبرت“  ال�سري  تقدم 

اليد �ساحبة وباردة  اأن  واأناقة.. لكنه الحظ  بلباقة  اإياها  وانحنى مقبال 

ح�سا�سية  لديه  �سي�سل“  جا�سكوين  “روبرت  ال�سري  كان  فاأجفل..  قليال 

مزمنة جتاه اأي اأمر ميكن اأن يعكر مزاج ملكته التي كان �سديد االإخال�س 

لها، وم�ستعدا خلدمتها حتى املوت!

لكن امللكة مل تكن تفكر يف املوت يف تلك اللحظة.. بل كانت احلياة هي 

جل اهتمامها، احلياة املكرمة التي اعتادت عليها، ملكة عظيمة مكرمة 

�ساعرين  ودها  امللوك  ويتقبل  وُيجلها ويحرتمها،  �سعبها  ُيعظمها  ُمتوجة 
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كل  اأي�سيع  واخل�سوع..  الطاعة  باأ�سره،  العامل  لها  ويقدم  منها،  ة  باملنَّ

ذلك يف غم�سة عني وب�سبب غالم عابث �سغري غري جدير بامل�سئولية، وال 

ُيح�سن ا�ستغالل الفر�س املتوفرة له لرفع ا�سم العائلة واإ�سفاء املزيد من 

التبجيل واالحرتام ال�سمها.. 

اأح�س “جا�سكوين“ مبا يدور يف ُخلد امللكة من خواطر غري حمببة، اإنه 

ي�سعر مبا يعتمل يف نف�سها واإن كان ال يعرف ال�سبب املبا�سر.. لكنه على 

اأية حال �سمح لنف�سه بالتخمني:

““جا�سكوين«! 
“�سيدتي!«

اأجاب وهو ال يزال واقفا اأمام مليكته التي مل تاأذن له باجللو�س بعد:

“اإنني غري �سعيدة يا �سري “روبرت »!
نظر ال�سري اإليها من عل وهو واقف وتاأمل وجهها امل�ستدير الناعم وهتف 

مداريا م�ساعره احلقيقية:

“اإذن فال فائدة ترجى من وجود “روبرت جا�سكوين“ يف احلياة اإذا كان 
غري قادر على دفع احلزن بعيدا عن باب ملكته املبجلة!«
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راقها جوابه، كما هي العادة دائما، خا�سة الأنه ك�سف عن ا�ستعداده التام 

للقيام باأي �سيء تطلبه منه والقيام بخدمتها كيفما ت�ساء:

“اإنه دوق “كالرن�س“ يا ماركيز “�سال�سبوري« 17
اآه.. لقد خمن هذا!

�ساد ال�سمت بينهما حلظات طويلة.. ثم نظرت امللكة اإىل رئي�س حكومتها 

امللكية نظرة وا�سحة ولفظت كلماتها ببطء وتوكيد:

“اأنه االأمر!«
نظر اإليها متوج�سا، لكنه فهم مق�سدها خالل اأقل من ثانية.. اإذن فقد 

تعلق االأمر يف رقبته.. ال باأ�س اإذن يا “جا�سكوين“ ن�سٌر اآخر تدفع ثمنه 

اإن لزم وخذه جماًنا اإن ا�ستطعت!

“فليكن!«
رد ب�سالبة فرمقته مدارية امتنانها العميق:

“اأتفعل؟! »
“نعم.. �سيدتي! ولكن ما هي و�سائل اإنهاء االأمر يف راأي موالتي؟! »

�ستخيب ظني يا “جا�سكوين“ ح�سبما يظهر.. فرتاجع خطوة للخلف يا 
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رجل لتحتفظ مبوقع قدميك ثابتا!

رفعت يدها معرت�سة وقالت ب�سرامة:

االأمر  اأنهمِ  واحد:  مقرتح  اإال  لدي  لي�س  هنا..  مقرتحاتك  اأية  اأقدم  “لن 
كيفما �سئت!«

 “فهمت.. فلتعتربه �سيدتي منتهيا!«

ابت�سمت واأظهرت ثقتها به:

“منذ �سباح اليوم؟!«
�ساألت.. فاأجاب معززا جدارته بخدمة �ساحبة اجلاللة:

“بل منذ م�ساء اأم�س!«
جميل.. �سكرا لك يا “جا�سكوين«!

لن تتفوه بال�سكر بل�سانها لكن عيناها كانتا حمملتني به:

“جا�سكوين؟!«
“�سيدتي!«

واأردفت(  اأبي�س  بقفاز  املغطاة  يدها  له  )ومدت  ثقتي  اأمنحك  “اإنني 
فدعني اأفتخر ب�سواب راأيي!«
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اأنحنى مقبال يدها:

“�ستفتخرين يا �سيدتي.. �ستفتخرين وتنامني على و�سادتك واأنت تعرفني 
لك  ويقدم  بعينيه  يحر�سك  �سي�سل“  “روبرت  يدعى  خادما  هناك  اأن 

روحه ب�سعادة ور�سا!«

خرج رئي�س الوزراء من ح�سرة �ساحبة اجلاللة متلئا بالعزم واالإ�سرار 

االأمر.. وكان هذا من  كلفه  العظمى مهما  ال�سيدة  تنفيذ ما طلبته  على 

�سوء حفنة من الن�سوة الغافالت امليتات باحلياة!

*****

اأم�ست  تغادر فرا�سها.. كانت قد  اأن  “هيدويج“  االأحد حتتم على  ليلة 

ثمانية واأربعني �ساعة ترجتف وترتع�س يف بردها، كانت االأم قد �سكت يف 

اأن تكون ابنتها قد اأ�سيبت بنزلة برد، لكن حتى على افرتا�س اأنها كذلك 

بالفعل، فال حمي�س عن نزول الفتاة اإىل ال�سوارع ال�سطياد زبائن وجلب 

�سلنات للبيت.. فبن�سات املوم�س العجوز القتيلة، التي مل تكن االأم تعرف 

البطون  ت�سد رمق  ولن  لن ت�سمد  ابنتها معها،  اأو عن ق�سة  �سيئا عنها 
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ال�سامرة اجلائعة طوياًل.. وكانت الفتاة تعرف ذلك، ورغم الرعب الذي 

نف�سها  حقنت  فقد  عروقها  ينه�س  الذي  والذعر  عليها،  ي�سيطر  زال  ال 

والر�سوخ  بالواقعية  االإح�سا�س  وُموقظات  اجلنب  م�سادات  من  بجرعة 

االآخذ  للرعب  ا�ست�سلمت  هي  اإن  م�ستمرة  وفاقة  جوع  من  يتهددهم  ملا 

بتالبيبها، وارتدت ثيابها ونزلت اإىل ال�سوارع.. لكنها مل تكد جتد نف�سها 

تتلفت  واأخذت  الذعر  حالة  عاودتها  حتى  رو(  )باكز  من  مقربة  على 

مرت�سدا  يكمن  ال�سفاح  اأن  متوقعة  ناحية،  كل  يف  راأ�سها  وتدير  حولها 

اأن امل�ساء ال زال  اإياها، ومنتهزا فر�سة �سانحة لالنق�سا�س عليها رغم 

الن�سيطات  الهوى  وبنات  واملارة  بال�سابلة  حولها  مزدحم  واحلي  مبكرا 

الالئي قررن الذهاب اإىل العمل مبكرا.. 

كانت  لتحادثها..  قليال  فوقفت  “�سي�سلي“  �سديقتها  على  عرثت 

تتاأبط ذراع رجل فارع القوام يرتدي �سرتة بي�ساء و�سرواال  “�سي�سلي“ 
اأطرافه، لكنه كان يبدو جيدا كزبون  اأ�سود ان�سلت بع�س خيوطه وبهتت 

على اأية حال.. مل تكن اأحوال “هيدويج“ جيدة كما بدا لرفيقتها التي ال 

تكربها اإال بب�سعة اأ�سهر ف�ساألتها وهي تتم�سك بذراع ال�سيد الذي وقعت 
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عليه:

“هل من �سيء يا “هيدي«.. هل حتتاجني م�ساعدة؟!«
الغريبة اأن “هيدويج“ قد اكت�سفت اأن هناك قدرا من االإن�سانية والرغبة 

يف تقدمي امل�ساعدة واإ�سداء الن�سح للغري لدى تلك الفئة )ال�سالة( من 

�سليالت  املحرتمات  والفتيات  ال�سيدات  لدى  ما  بكثري  اأكرث  الن�سوة 

البيوت امل�سونة و�ساحبات العفة وال�سون.. وال�سبب يف ذلك، كما يبدو، 

لبذل  يحتجن  وال  معقولة،  اأو  ر�سية،  عي�سة  يع�سن  الالئي  االأخريات  اأن 

كرامتهن وحياءهن والت�سكع يف ال�سوارع وامتهان اأنف�سهن من اأجل ك�سب 

لقمة العي�س، يعانني ال�سجر وال�ساأم، وال و�سيلة لديهن لتزجية ذلك الوقت 

الطويل اململ �سوى باختالق اخلالفات واخل�سومات التافهة، والتفنن يف 

ت�سويد عي�س بع�سهن، اأو عي�س االآخرين، والت�سبب يف اإيذاء االآخرين بغية 

ال  نف�سية  وعقد  وكبت  نق�س  من  يعانينهن  ما  ملداراة  اأو  بالقوة  ال�سعور 

فقد كتب  “�سي�سلي“  و  “هيدويج“  اأما من هن على �ساكلة  نهاية لها.. 

التعي�س وحده..  القبيح  ويرْين وجهها  اأن يخربن احلياة  لالأ�سف  عليهن 

لقد راأين احلياة عارية قبيحة عجوز مقرفة بطاقم اأ�سنان ت�سبغ �سعرها 
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وتلوك الالدن وتلون اأظافرها باالألوان الفاقعة وتطلي وجهها بامل�ساحيق 

متظاهرة باأنها �سابة نا�سرة.. لقد راأين كل ما هو قبيح، وفا�سد، وعطن، 

وقت  وال  والقبح،  العفونة  من  املزيد  اإىل  حاجة  بهن  يعد  فلم  ومتعفن، 

الذي  ال�سراع  والثاأر.. حتى  واإف�ساء اخل�سومة  الكراهية  لتبادل  لديهن 

نقود،  قطعة  اأو  زبون،  على  النوع  هذا  من  فتاتني  بني  اأحيانا  ين�سب  قد 

فالزبون  وح�سي..  ونزاع  اإىل خ�سام حقيقي  يتطور  اأن  اأبدا  يحدث  فال 

يعني �سلنا وال�سلن يعني زبونا، وكليهما، ال�سلن والزبون ميكن تعوي�سهما 

جرحك  لتطبب  ردائها  من  جزءا  تقتطع  التي  ال�سديقة  اأما  وب�سرعة.. 

وتغطيه وت�سمده اإذا ما اعتدى عليك زبون جمنون، اأو غا�سب، اأو �سادي، 

فال ميكن تعوي�سها اأو ا�ستبدالها من امل�سرف.. ولذلك كانت “�سي�سلي“ 

على ا�ستعداد للتفريط يف الزبون املتاح االآن، وفورا، اإذا ما اأبدت رفيقتها 

ذات العينني احلزينتني اأدنى رغبة يف االإف�ساح عن متاعبها والبكاء على 

�سدرها.. 

لكن “هيدويج“ مل تكن بها رغبة ال يف االإف�ساح وال يف البكاء على �سدر 

اأحد.. فماذا تقول ل�سديقتها بال�سبط؟!
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حتفظ  االأقل،  على  تظن  كما  واإنها،  “بويل“  قاتل  راأت  اإنها  لها  اأتقول 

جزًءا ال باأ�س به من مالحمه، واإنه ميكنها اأن تتعرف عليه، اإذا ما ُعر�س 

اأمامها ثانية، ولو بقليل من اجلهد؟!

ال هذا كالم ال معنى له ومن اخلطر جدا جدا قوله اأو ترديده!

قد يدفع هذا القاتل ملطاردتها واالإجهاز عليها:

“اإنني بخري!«
كان هذا هو الرد الوحيد الذي متتلكه “هيدويج“ وامل�سموح لها بقوله.. 

برفقة  تن�سرف  اأن  قبل  بود  ونظرتها  االأخرى  ال�سغرية  الفتاة  تعلق  مل 

الزبون ذي ال�سروال املن�سل اخليوط تاركة “هيدويج“ تقتفي اأثر خطاها 

ال�سابقة عائدة اإىل بيت قوادها علها تعرث على زبون منا�سب هناك.. لكن 

الزبون كان موجودا بالفعل بقربها وال حاجة بها اإىل الذهاب للبحث عنه!

ثيابا  يرتدي  املالمح  ح�سن  �سابا  مظهرة  بقربها  االأر�س  ان�سقت  فقد 

ب�سيطة نظيفة ويعر�س خدماته.. كان يطلب خدماتها يف احلقيقة ونظرت 

يف وجهه الو�سيم الكثيف ال�سعريات للحظة.. قبل اأن ينتف�س بدنها كله!

فقد ميزت يف مالحمه تقا�سيم وجه قاتل “بويل“ ليلة اجلمعة.. كادت 
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كم�سابة  ترجتف  واأخذت  �سريعا  فاها  كتمت  لكنها  منها  تفلت  �سرخة 

�سالها  ت�سع  كانت  اأمامه!  من  الهروب  يف  ت�سرع  اأن  قبل   18 بالربداء 

هلعة  جتري  وهي  منها  �سقط  لكنه  كتفيها  على  املمزق  �سبه  االأبي�س 

الالئذة  الفتاة  ناحية  بتعجب  ونظر  املنده�س  ال�ساب  فالتقطه  مبتعدة.. 

بالفرار اأمامه وهتف وهو يقفوا اأثرها ليعيد اإليها �سالها:

“فتاة جمنونة!«
وتلك كلمة �ست�سمعها “هيدويج“ ال�سغرية عدة مرات الليلة.. ولن حتظى 

بزبون واحد الليلة بطولها.. وحتى بزوغ الفجر.. �ساعتها �سيكون موعدها 

مع العميل املثايل والزبون الذي ال ميكن رف�س تقدمي اخلدمة اإليه اأبًدا!
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)6(
ال�ساب الفارع.. كان يبدو عليها  من رفقة  “�سي�سلي“  بعد �ساعة عادت 

وجهها  �سفحة  من  جزءا  حتتل  وكدمة  عميق  خد�س  ثمة  لكن  الر�سا 

الُي�سرى.. فزعت “هيدويج“ ملنظرها وجرت نحوها و�ساألتها بلهفة عما 

اأ�سابها لكن االأوىل لوحت بذراعها وقالت با�ستهانة:

“هذا ال �سيء لقد اأعطاين اأجرا طيبا.. لكنه جمنون قليال ومولع باأ�سياء 
غريبة!«

مل يكن هذا االأمر نادرا فاأغلب الزبائن الذين يرتددون على هذا احلي 

العفن اإما اأن يكونوا جمانني، اأو يف طريقهم لي�سبحوا كذلك:

“كم بن�ًسا ك�سبت الليلة؟!«
�ساألت “�سي�سلي “�سديقتها فهزت “هيدويج" راأ�سها:

“كم.. قليال؟!«
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هزت راأ�سها ثانية فات�سعت عينا “�سي�سلي“ ده�سة وتعجبا:

“ماذا.. وال بن�س واحد؟! ملاذا؟!«
مل جتب “هيدويج“ اإذ مل يكن لديها �سببا مقنعا اأو عذرا مقبوال لتقدمه 

اللحظة  تلك  ما يف  �سخ�س  منها  اقرتب  فقد  باأ�س..  ال  لكن  ل�سديقتها 

وبدا اأنه يق�سدها هي حتديدا ولي�س واحدة غريها!

للزبون املحتمل  “�سي�سلي“  ابت�سمت  بينما  براأ�سها  “هيدويج“  اأ�ساحت 

جانبها  يف  بكوعها  رفيقتها  ولكزت  ن�سيدة  جميلة  اأ�سنان  عن  كا�سفة 

واأطبق  فوالذية  فقد مد ذراعا  يبدو  فيما  القادم جريئا  وكان  لتنبهها.. 

على ذراع “هيدويج“ املك�سوف!

يتديل  نحيال  لتجد رجال طويال  ب�سرعة  ونظرت خلفها  االأخرية  فزعت 

اأنيقة منح�سرة عن مقدم  �سيجار رفيع من بني �سفتيه وعلى راأ�سه قبعة 

�سل�سلة  تتديل  االأنيقة  �سرتته  جيب  ومن  الوراء،  اإىل  ومرتاجعة  راأ�سه 

ذهبية طويلة تقع يف نهايتها قالدة م�ستديرة فيها �سورة لوجه غري وا�سح 

بذراعها،  م�سكا  يزال  ال  وهو  الفتاة،  اإىل  ينظر  الرجل  كان  املالح.. 

بهدوء واإ�سرار:
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“مرحبا!«
فر�سة  لرفيقتها  لتتيح  املكان  من  “�سي�سلي“  فتبخرت  بهدوء  هتف 

االإنفراد بهذا الزبون علَّها تك�سب �سلنات كافية ذلك امل�ساء املو�سك على 

االنتهاء.. لكن ذلك امل�ساء مل يكن مقدرا له االنتهاء اأبدا!

من  �سحبها  مرافقته  عن  ر�ساها  على  تدل  اإ�سارة  منها  ينتظر  اأن  دون 

ذراعها، وهي م�ست�سلمة له يف ياأ�س.. مبتعدا بها عن ذلك اجلمع املتحرك 

من بائعات الهوى والزبائن والقوادين والعمال املهاجرين الباحثني عن 

ب�ساعة ُمْزجاة، وهي متوفرة، هنا من الن�ساء الرخي�سات املتاحات لكل 

من ملك �سلنني اأو اأكرث.. 

م�سي �ساحبا اإياها بجواره حتى و�سال ركًنا ُمنزوًيا يف �سارع )هانربي( 

وتخيلت  ب�سدة  عينيها  اأغم�ست  باحلائط..  واأل�سقها  اأوقفها  وهناك 

يف  يبداأ  ثم  روحها،  وتزهق  وتخنقها  عنقها  على  تطبق  وهي  اأ�سابعه 

“بويل“  مع  فعل  كما  اأو�سالها  وتقطيع  رقبتها  وحز  ونحرها  متزيقها 

األ�سقها  لقد  يحدث..  مل  �سيئا  لكن  وانتظرت  حلظة  مرت  امل�سكينة.. 

باجلدار وجرى كل �سيء ب�سكل طبيعي وبعد دقائق كان يهم�س لها �سعيدا 
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�سائال اإياها كم تريد!

ذهلت وفتحت عيناها.. كانت هناك دموع متحجرة يف ماآقيها وثمة رعب 

راب�س يف نظراتها لكنه بداأ ينق�سع ويتبخر.. اأدركت اأنه لي�س �سوى زبون 

عادي، بل زبون �سخي وكرمي اأي�سا وها هو ي�ساألها عما تود من اأجر رغم 

اأن اأغلب الزبائن هنا ال يفعلون ذلك اأبدا!

ب�سوت مبحوح، من اأثر الرعب والذعر الذي مل يفارقها متاما بعد، قالت 

له:

“اأعطني ما تريد!«
ال�سلنات  من  �سخية  دفعة  نقدها  الأنه  لذلك  م�ستحقة  وجدها  اأنه  ويبدو 

تقدر بن�سف باوند!19

طبعا كان املبلغ اأكرب ما توقعت، بل ما حلمت به، كثرًيا جدا.. ويبدو 

اأن �سحر النقود اأن�ساها ما كانت ت�سعر به من ُذعر.. فابت�سمت له ورفعت 

راأ�سها لتطاوله ثم اأعطته قبلة �سادقة كانت اأح�سن عنده من كل ما حظي 

به من �سنف ال�ساقطات اأولئك طوال خم�سة اأعوام اأم�ساها مت�سكعا يف 

تلك االأنحاء العفنة!
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تركته وذهبت فبقي يف مكانه يتح�س�س مو�سع القبلة على خده.. الغريب 

اأكرث ما �سعر وهو  اأنه �سعر بال�سعادة لتلك اللفتة الن�سائية الب�سيطة.. 

ميزق عنق تلك املوم�س اللعينة العجوز منذ ب�سعة اأيام !

*****

م�ست اأيام قالئل وبداأت “هيدويج“ يف ا�ستعادة القليل من ثباتها، لي�س 

والغ�سب..  القهر  نتاج  هو  ما  قدر  النف�سية،  حالتها  يف  التح�سن  ب�سبب 

اإنها جمربة على اأن تتحمل، وُملزمة باأن تخفي اآالمها وخماوفها وتتظاهر 

الزبائن  لتجذب  الربيء  وجهها  على  زائفا  قناعا  وت�سع  طبيعية،  باأنها 

والعمالء.. يجب اأن تفعل واإال هلكت هي واأ�سرتها البائ�سة جوعا!

“ماري«..  جثة  اكت�ساف  اأعقاب  يف  كله  احلي  غ�سي  اال�سطراب  لكن 

نحو  مُيار�س  اآخر  وح�سي  عنف  جمرد  بدت  التي  اجلرمية  تلك  كانت 

اأولئك الن�سوة قليالت احلظ، الالئي يكرههن وي�سمئز منهن اجلميع، قد 

�ُسجلت يف االأذهان كجرمية فردية ال مربر، وال تاآمر يقف خلفها.. لكن 

خبث  يف  يبثون  اأخذوا  جيدة،  بذاكرة  يتمتعون  الذين  فاء،  احُل�سَ بع�س 
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ودهاء نظرية ُموؤداها اأن جرمية قتل “ماري“ لي�ست اعتيادية وال حادثة 

وردموا  اجلميع  ن�سيها  اأ�سماء،  ذاكرا  يطنطن  البع�س  واأخذ  فردية.. 

و”اإليزابيث  و”اآين ميلوود“  “فريي فاي“  على ذكراهن بالرتاب، مثل 

�سميث“ و”مارثا تيربام“ و”كاري براون« 20.. ولكن ما الذي يعنيه كل 

هذا؟!

اإذا كانت ال�سرطة قد عجزت عن الك�سف عن �سخ�سية الفاعل يف كل تلك 

اجلرائم وف�سلت يف حتديده اأو القب�س عليه فكيف وباأي حق يروج اأولئك 

املغر�سون اأن القاتل يف كافة تلك اجلرائم واحد؟

العتيقة  اللندنية  االأمن  �سلطات  حق  يف  كربي  خلطيئة  ال�سائعة  تلك  اإن 

�سكوتالنديارد  كبري حمققي   ”21 ابريلني  “فريدريك  ال�سيد  ويف حق 

العظيم نف�سه.. وال�سائعة خطورتها اأنها ال ترمي بولي�س لندن بالتقاع�س 

ا اإىل رائحة اأخرى خفية غري حُمببة.. رائحة قذرة  فقط، بل ت�سري اأي�سً

يف االأمر كله!

ال  يهتم،  ال  اإنه  هذا..  بكل  يبايل  “اإيربلني“  ال�سيد  اإن  قال  من  لكن 

الكريهة  والتهم  عنه  يقولونه،  قد  ما  اأو  النا�س،  يقوله  مبا  يبايل  ال  الأنه 
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التي قد تطفو حوله، ولكن الأنه يعرف اأنه ال ميلك �سيئا يفعله اإزاء تلك 

ال�سائعات �سوى اإ�سكاتها بطريقتني.. فاإما اأن يثبت خطاأها بالعمل اجلاد 

حتى التو�سل اإىل ذلك املجرم القاتل الذي قطع عنق املوم�س االأربعينية 

اأن ي�سلك الطريقني مًعا  اأيام، واإما اأن يتجاهلها.. وقد اختار  منذ ب�سع 

مل  الذي  الدفني،  واحتقاره  تلني  ال  التي  القوية  عزميته  من  م�ستفيدا 

الع�سوائية  االأحياء  املكد�سة يف  الآراء اجلماهري  اأبًدا،  اإعالنه  يجروؤ على 

واأفكارهم اجلهنمية الفذة!

واحلق اأن م�سرت “اإيربلني“ مل َياأُْل اأبدا جهدا يف البحث وحماولة التو�سل 

واحد  �ساهًدا  �ساهًدا..  ميلك  اأنه  لو  لكن  االأثيم..  القاتل  �سخ�سية  اإىل 

فقط راأى مالمح القاتل اأو جزًءا منها ويقدم و�سًفا ولو متو�سًطا عنه!

لكن كيف يعمل وهو يتعامل مع �سخ�س ملفوف ب�سباب وال �سباب لندن 

نف�سه؟!

*****
ترب�ست له منتظرة تلك املرة.. كان مرجل �سربها قد غلي حتى تبخر 

ماءه وانفجر يف وجهها.. وكانت “�سارة“ م�سرة على �سّب جام غ�سبها 

وياأ�سها على راأ�س “جاكوب“ الليلة.. فليكن جمنونا اأو خمتال اأو معتوها 
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لكن  امل�سطربة،  العقلية  حالته  ي�سمون  كيفما  اأو  باملناخوليا،  م�سابا  اأو 

“�سارة“ لن تتحمل املزيد بعد.. لقد انتهى االأمر متاما ويجب و�سع حد 
قاطع له الليلة!

القذرة  وقبعته  الراأ�س  كان عاري  قليال..  مبكًرا  الزوج من اخلارج  عاد 

متدلية من يده الُي�سرى بينما يده اليمنى تقب�س على فرو وثري كبري بني 

اللون يبدو فارغا.. كانت يدا الزوج داميتان وقذرتان وهناك نظرة جنون 

حقيقي تلوح يف عينيه الذاهلتني.. وما اإن وقع ب�سره على “�سارة“ حتى 

هتف ب�سوت غريب:

“�سارة “عزيزتي.. اأنظري مَب جئت اإليك؟! »
ثم رفع الفراء الفارغ وقربه من وجهه.. اأ�ساحت “�سارة“ بوجهها مبتعدة 

عنه ثم األقت نظرة خاطفة على ما يتدىل من يدي زوجها العاقل:

اإليك  اأتيت  قد  ها  �سيامي..  قط  بامتالك  ترغبني  دائما  تكوين  “اأمل 
بواحد!«

ثم اأن�ساأ ي�سحك.. مل يكن ما يحمله يف يديه قطا حقيقيا.. بل كان فراء 

جلده  ونزع  قطا  املختل  قتل  لقد  املذعور..  الراأ�س  منه  يتدىل  فارغ  قط 
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متدليا من طرف  الراأ�س وحده  بعيدا مبقيا على  بج�سده  واألقى  و�سلخه 

الفراء الناعم.. حدقت “�سارة“ بعينني مذعورتني يف وجه زوجها!

عليه  هذا غريب  ولي�س  اجلنون،  من  م�ّس  وبه  اأنه خمتل  من  واثقة  اإنها 

الغريبة  اأ�سواته  على  اأو  طويال22،  اجلنون  توارثت  التي  عائلته  على  اأو 

و)غري  م�سينة  اأفعال  على  باالإقدام  تاأمره  واأنها  ي�سمعها  اأنه  ادعى  التي 

حالته  �سوء  مدى  تتخيل  مل  اأبدا  اأبدا  لكنها  و�سفه..  بح�سب  اأخالقية( 

وتدهورها هكذا اإال الليلة.. كان مئزره ملوثا بالدم فتطلعت اإليه بذعر!

ابت�سم متهكما واأقرتب منها.. �سهقت وتراجعت حماولة االبتعاد الأق�سى 

لو  حتى  يديه  متناول  عن  تبتعد  اأن  تتمنى  كانت  عنه،  مكنة  م�سافة 

بدماء جافة  يداه لزجتان خم�سبتان  القمر.. كانت  اإىل �سطح  اأو�سلتها 

�سانعة  لليدين  اخلارجي  ال�سطح  اإىل  وت�سللت  اليدين،  راحتي  لطخت 

االأ�سابع  مفا�سل  امتداد  على  وكبرية  �سغرية  دموية  وبقع  طرط�سات 

بداأ  قد  ليفي“  “جاكوب  كان  االأ�سابع..  بني  املرتخي  واجللد  ال�سغرية 

تاركا طيات فارغة مهلهلة من اجللد يف كل  ا  يهزل ويفقد وزنه تدريجيًّ

مكان من ج�سده.. لكنه مل يفقد ذرة واحدة من قوته وخباله بعد لالأ�سف!
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عت “�سارة“ وداهمها �سعور اأنها �ستكون اآخر ليلة لها يف هذا الوجود،  ُروِّ

ثم  للحظة،  متوج�سة  اإليه  نظرت  حمالة..  ال  �سيقتلها،  “جاكوب“  واأن 

خف�ست ب�سرها تنظر للقط امل�سكني املتديل ن�سفه من يد زوجها، ون�سفه 

باال�سمئزاز..  هائل  اإح�سا�س  وداهمها  االآن،  يرقد  اأين  اهلل  يعلم  االآخر 

اأربدَّ وجهها وتقل�ست مالحمها ثم �سارعت بو�سع راحتها فوق فمها لتمنع 

انفجار حمتويات معدتها من بني �سفتيها.. نظرت اإليه الآخر مرة فحرك 

حاجبيه لها بطريقة مهينة ثم تركته وهرولت اإىل الداخل.. يف احلمام 

اأفرغت معدتها وانتابتها نوبة دوار هائلة كادت ُت�سقطها اأر�سا!

رباه.. اإنها تريد اأن ت�سرتيح.. تود اأن تلجاأ لغرفتها لت�سرتيح لكن �سوت 

كانت  بالغثيان..  املجلل  املظلم  حلمها  من  فجاأة  اأيقظها  مرير  �سراخ 

ابنتها “را�سيل“ ت�سرخ �سراخا طالبة النجدة:

“اأمي.. اأمي النجدة.. النجدة!«
جرت االأم لرتى اأية م�سيبة، اأخرى، بانتظارها!

*****
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النوم  ال�ساحبة املذعورة.. كانت برداء  الت�سقت الطفلة  بجوار احلائط 

و�سعرها  اخل�سب،  كاأوتاد  الرفيعتني  �ساقيها  عن  يك�سف  الذي  الق�سري 

يقل�س  والذعر  كتفيها،  على  نظام  بدون  املن�سدل  الق�سري  االأ�سقر 

اأكلت  الذي  واأباها  وقفت،  احلائط  بل�سق  الدقيقة..  اجلميلة  مالحمها 

اجلرثومة عقله يقف �سادا عليها الطريق ملوحا يف وجهها باجلثة التي مل 

يتبقَّ منها �سوى راأ�س مديل وفراء مدمي:

“هاك قطك ال�سغري.. هل هو حلو؟!«
اإياه  وهو يلوح بالفراء اخلاوي يف وجه �سغريته مقربا  “جاكوب“  هتف 

من وجهها.. اأ�ساحت الطفلة بوجهها واأدارته بعيدا حماولة اإبعاد نف�سها 

عن ذلك املختل املاأفون الذي ال يدرك ماذا يفعل:

“قط يا طفلتي.. قط حلو يا “را�سيل«.. هل تريدين اأن تتذوقيه؟!«
قال ثم �سحك �سحكة مثرية للرعب وقال خماطبا الطفلة ثانية:

“هل تريدين اأن تتذوقيه! اأمم.. اإنه لذيذ الطعم!«
قال ثم قرب الفراء الدامي من وجهه.. من فمه.. ثم مد ل�سانه امل�سود 

الذي تغطيه بثور وحفر ونتوءات غريبة ولعق طرف الفراء:
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“اأيها االأحمق!«
براثن  من  املذعورة  املنتحبة  ابنتها  لتنقذ  تهرع  وهي  الزوجة  �سرخت 

اأبيها:

“اأيها االأحمق املاأفون.. اأيها املختل املري�س!«
زوجها  اأزاحت  اأن  بعد  باحلائط،  امللت�سقة  الطفلة  وانتزعت  �ساحت 

بني  املرتعدة  ال�سغرية  “را�سيل“  حملت  مبالية،  غري  جانبا  ودفعته 

ذراعيها وطوقتها لتطمئنها اأن كل �سيء قد انتهى االآن، واأن اأمها تب�سط 

حمايتها عليها.. 

احت�سنت الطفلة املرتعدة واآوتها بني ذراعيها واأخذت ت�سرخ بوجه اأحمر 

غيظا حتى كاد الدم ين�سكب منه:

“يا لك من اأحمق.. اأحمق ماأفون حقري!«
القط  جثة  بقايا  يوؤرجح  وهو  بلهاء  ابت�سامة  وجهه  وعلى  بهدوء  ا�ستمع 

ميينا وي�سارا بال مباالة:

“كدت تقتل الطفلة.. كدت تقتلها يا اأحمق!«
اأمها وهي توا�سل  عينيها و�سغطت راأ�سها يف �سدر  “را�سيل“  اأغم�ست 
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االرتعا�س بال توقف:

“يا اأحمق.. يا خمبول.. يا خمبول!«
كانت �سرخات “�سارة“ كفيلة باإيقاظ �سكان ال�سارع باأكمله.. لكن اأحًدا، 

حتى واإن �سحا من نومه، مل يكن �سُيبايل مبا يحدث يف منزل “جاكوب 

ليفي“ املختل االأ�سيل.. 

اأفرغت الزوجة غ�سبها يف “جاكوب“ قبل اأن حتمل ابنتها، التي اأفقدها 

الرعب وال�سدمة القدرة على الكالم، اإىل غرفتها.. �ست�ساطر “را�سيل“ 

و�سي�ستمر  اأبيها..  غوائل  لتحميها من  اآتية  ليلة  وكل  الليلة  اأمها غرفتها 

ذلك الو�سع حتى يوؤخذ االأب املجنون بعيدا ذات ليلة.. واإىل االأبد!

*****

الذي  البيت  اإىل  الطريدة  املراأة  عادت  �سباحا  الواحدة  دقات  بعد 

النا�س  من  اأخالط  فيه  يقيم  م�ستاأجر  بيت  بل  بيتها  يكن  مل  ت�سكنه.. 

متنوعي االأ�سكال وامل�سارب.. بع�سهم يعي�س منفرًدا كغ�سن عجوز جاف 

�ساقت �سجرته به فطرحته اأر�سا لتدو�سه االأقدام وتذروه الرياح بعيدا.. 
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وبع�سهم كان رب عائلة ولديه اأ�سرة تعي�س معه يف غرف م�ستاأجرة بالبيت 

القابع يف 35 �سارع دور�سيت �سبيتالفيلدز.. ويف تلك الليلة عادت املراأة 

واحد  �سيء  يف  ترغب  كانت  كعادتها..  ال�سراب  يف  اأفرطت  وقد  تتطوح 

فقط وهو اأن ترمتي على فرا�سها وتنام اأو متوت.. ال فرق!

الليلة  تلك  ب�سهولة  متوفرا  يعد  مل  الفرا�س  على  االرمتاء  اأن  يبدو  لكن 

الغائمة.. مرت من اأمام “جون اإيفانز“ احلار�س الذي كان يقف بعيدا 

كان  امل�سرف  لكن  طبعا،  كحار�س  املنزلية،  بواجباته  بالقيام  متظاهرا 

قا�سية  بلهجة  خاطبها  القذر..  ال�سغري  الداخلي  الرواق  يف  بانتظارها 

مطالبا اإياها مبتاأخرات االإقامة عليها:

“اإليزي العزيزة.. اإنك مل تدفعي منذ اأيام يا �سغريتي!«
وتتمدد  ت�سقط  ال  حتى  اأمامه  واقفة  وهي  نف�سها  يف  تتحكم  اأن  حاولت 

اأمامه على االأر�س كخرقة بالية وردت متو�سلة«

“تيمي.. اإنني مل اأتهرب.. مل اأتهرب من الدفع من قبل.. دعني.. دعني 
اأنام و..«

رفع “تيم دونوفان“ يده ذات االأظفار الطويلة القذرة وهتف بق�سوة:
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“وال �ساعة.. وال دقيقة!«
“تيمي.. اإنني..«

“قلت لك وال �ساعة.. وال دقيقة.. ال�سلنات اأوال!«
“تيمي..«

“اأذهبي من هنا يا امراأة.. غادري اأيتها ال�سكرية!«
كان “تيم“قا�سًيا للغاية مع “اأين“ لكنه معذور.. فهو لي�س مطالٌب باأن 

يدفع لها اأجرة اإقامتها يف البيت، وهي تتهرب من الدفع كثريا تلك االأيام 

واملالك لن يرحمه لو ق�سر يف ت�سليم االإيجار كامال:

“اأين اأذهب االآن.. تيم!«
النهاية،  يف  اإحداهن  �سوى  تكن  مل  التي  االأربعينية،  املراأة  حيل  فرغت 

فلجاأت اإىل الو�سائل الرخي�سة.. ترى هل ميكن اأن ينجذب القيم الغليظ 

القلب اإليها وهل �سري�سى باأن يح�سل على االأجر املطلوب ولكن بطريقة 

اأخرى؟!

ال.. يبدو اأن هذا حال عقيما لن يجدي معه الأنه اأقدم على طردها للمرة 

ال�ساقطة  املوم�س  اأمام  يعد  مل  وهكذا  املرة..  تلك  اأ�سد  وبق�سوة  الثانية 
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�سوى اأن جتلب املال باأية و�سيلة لكي حتظى ب�سرير ترمتي عليه!

يا َلَنَكد هذا الزمان!

*****

امللحق  احلمام  يف  املو�سوع  الكبري  الربميل  يف  املاء  يف  راأ�سها  غط�ست 

الذي  االآجل،  احل�ساب  على  اجلن  من  كاأ�سا  وجرعت  القذر..  باحلان 

اإىل  هرعت  ثم  ال�سحاب،  يالم�س  كاد  حتى  ويت�سخم  يت�سخم  اأنفك  ما 

ال�سوارع الغافية.. 

خلت معظم ال�سوارع من روادها ب�سكل كبري بعد حادثة “بويل“ اللعينة.. 

رن يخ�سنْي على اأنف�سهن من التجوال يف ال�سوارع يف عتمة  فاملوم�سات �سمِ

اأو من  اأحًدا ا�سمه  اأن يقعن بني يدي القاتل الذي ال يعرف  الليل خ�سية 

يكون.. والزبائن �ساروا اأكرث حذرا فما اأدراهم اأن ذلك القاتل اجلهنمي 

يق�سد الن�سوة فقط بهجماته ومل ال يت�سلى ب�سق بطن اأحدهم وا�ستخراج 

اأح�سائه قطعا للوقت؟!

تلك كانت خماوف مبكرة مبهمة قبل اأن تت�سح ال�سورة النهائية.. ويعلم 
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اجلميع نوعية ال�سحايا التي يف�سلها القاتل الذي مل يكن قد ح�سل على 

ا�سمه ولقبه بعد!

*****

يبدو اأن القاتل متكن من طرد النزقة واملت�سكعني يف هذا احلي واأجالهم 

رائحته  ترك  لقد  نفوذه..  منطقة  اأ�سبحت  التي  )وايت�سابل(  عن  بعيدا 

اأمالكه  على  التعدي  اأو  منازعته  على  يجروؤ  ملن  والويل  هنا  اخلا�سة 

املحرمة.. 

مل يكن العثور على زبون مبثل هذه ال�سعوبة قط.. عن زبون حقيقي ولي�س 

َحن  وال�سِّ املقرفة  الرائحة  ذوي  الفقراء  املهاجرين  العمال  اأولئك  عن 

العجيبة واجليوب اخلاوية.. ماذا نفعل باأحدهم يا فتاة؟!

اإننا نريد من يدفع.. ونادٌر منهم من يدفع.. بل يح�سلون على طلباتهم 

حتت تاأثري الوعد املع�سول، ثم يبادروا اإىل الفرار بعدها ويختفون وكاأن 

لديهم اأجنحة خفية يحتفظون بها حتت اآباطهم لُيَحلِّقوا بها عند اللزوم.. 

�ساعتني من البحث املُ�سني قبل اأن تعرث على اأحدهم.. كان عامال مهاجرا 
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كذلك، ل�سوء احلظ، لكنه بدا اأف�سل حاال ومظهره واعًدا باأجر طيب.. 

كان ذو ب�سرة فاحتة وبدا وكاأنه خليط من عن�سرين اأوربي واأ�سيوي لكنه 

كان مقبوَل ال�سكل.. �ساقها اإىل ركن معتم فقدمت له اخلدمة املتوقعة ثم 

�سوت مالب�سها ومدت يديها طالبة االأجر.. اأدخل يدا ملوثة بال�سحم اإىل 

جيب العفريتة التي يرتديها واأخرج بن�سات قليلة ال متالأ عني “اآين“ وال 

تكفي حاجتها:

“هذه فقط؟!«
قالت م�ستنكرة وهي تهز البن�سات املعدودة يف كفها وكاأنها تزنها وترمق 

زبونها بنظرة احتقار.. اأجاب ب�سوت نحا�سي غليظ غري تام اللهجة:

“هذا كاف جدا بالن�سبة ملن هي يف مثل �سنك وجرمك الهائل!«
طبعا كان الرجل، الزبون، املنتهية �سالحيتها بالن�سبة له، ي�سخر منها.. 

قب�ست راحتها على النقود القليلة وقال له �ساخطة:

“هلم ابتعد من هنا.. اأيها الكلب املهاجر العقور اجلائع!«
وبالفعل ابتعد الرجل وهو ي�سحك �ساخرا متهكما.. زفرت “اآين“ ب�سيق 

وعدت النقود مرة اأخرى:
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“لن تكفي.. لن تكفي اأي �سيء!«
“دونافون“  عني  متالأ  ولن  �سيئا  تكفي  لن  البن�سات  تلك  فاإن  بالطبع 

الفارغة دوما، لن يتقبلها كجزء من االإيجار املتاأخر عليها، ولن ير�سى 

لي�س  ال�سباح..  حتى  متوت،  اأو  لتنام،  الفرا�س  فوق  ترمتي  يدعها  باأن 

هناك �سوى حل واحد متوافر اأمامها!

وهو اأن تذهب لتاأتي باملزيد من املال.. زبون اآخر وقليل من النقود مرة 

اأخرى!

لك الليلة ال�سوداء التي ال يبدو لها نهاية وال يظهر لها �سم�س قاطعة  يا َلتمِ

براقة.. 

زبون اآخر.. وهل �ستتحمل �سماجة زبون اآخر يف �ساعات ال�سباح املبكرة 

تلك؟!

مالأى  وراأ�س  خاوية  بروح  اإياها  تاركة  راأ�سها  من  ال�سراب  تطاير  لقد 

تلك  ال�سوارع وهي يف  للوعي.. قطعت  فاقد  �سبه  بالهواء وج�سد متطوح 

احلالة و�سرعان ما وجدت نف�سها بني ذراعي الزبون املنا�سب، يف املكان 

املنا�سب، وكان عامال مهاجرا هو االآخر!
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لكنه كان اأح�سن منظرا.. عرثت عليه، اأو عرث هو عليها، بالقرب من 29 

�سارع هانربي، واأبدى رغبته يف اأن تقدم خدماتها اإليه.. وقدمتها بعد اأن 

طلبت  النقود..  اأجل  من  امل�ساومة  على  ان�سب  ق�سري  حوار  بينهما  دار 

هي قدرا معينا من املال، ح�سبته بدقه ليكمل ما معها من �سلنات لتتمكن 

من دفع االأجر املتاأخر عليها ل ”تيم“ اللعني، ووجده الزبون اأكرث ما 

العجوز راقت  املوم�س  اأن  ينبغي.. دارت مناق�سة ق�سرية مبتورة، ويبدو 

للزبون رغم كل �سيء فقرر اأن يغ�س الطرف عن مبالغتها يف االأجر واأعلن 

موافقته.. خالل تلك املحادثة الق�سرية مرت بقربهما امراأة عجوز وهي 

مرت بقرب “اآين“ وزبونها ووقعت عيناها،  ال�سيدة “اإليزابيث لوجن“، 

اللتني كعيني ال�سقر، على تفا�سيل الرجل الواقف مبواجهة املوم�س التي 

كانت تعرفها معرفة وثيقة ومتكنت من متييز مالحمه االأ�سا�سية.. رجل 

راأ�سه قبعة مطارد  بب�سع �سنتيمرتات، وعلى  “اآين“  اأطول من  اأربعيني 

تتمكن  ل�سوء احلظ مل  لكنها  اللون  اأ�سود  داكنة مبعطف  وب�سرته  غزالن 

من روؤية وجهه الذي كان ينظر للجهة االأخرى بعيدا عنها:

“هذه ال�ساقطة العجوز.. ال تكف عن ا�سطياد الفرائ�س اأبدا!«
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متتمت “اإليزابيث“ حاقدة وهي تنزوي مبتعدة عن االأنظار تاركة ال�سيد 

وال�سيدة ينهيان اأمورهما معا كيفما �ساءا.. لكن ليت العجوز ذات عيون 

يغري كل  باأن  قليال.. فرمبا كان هذا كفيل  ولو  بقيت يف اجلوار  ال�سقر 

�سيء!

عينا  التقطت  حينما  �سباحا  والن�سف  اخلام�سة  ت�سارف  ال�ساعة  كانت 

اجلارة م�سهد “اآين“ وزبونها.. مرت ن�سف �ساعة اأخرى وبداأت ال�سم�س 

ت�سرق على زقاق هانربي وبداأت معها خيوط جرمية جديدة، اأ�سد ق�سوة 

االأمة  ال�سوداء على وايت�سابل وعلى  وترويعا من االأوىل.. تن�سر غمائمها 

باأ�سرها!

*****
بيوم  تب�سر  1888م  عام  �سبتمرب  من  الثامن  يوم  �سباح  بدايات  كانت 

�سرقي  يف  حمراء  �سغرية  كقبة  ال�سم�س  تعلقت  �ساف..  ح�سن  �سيفي 

نار  من  كرة  وكاأنها  الناري  بلونها  االأفق  من  تدنو  واأخذت  لندن  �سماء 

يف  املقيم  ديفيز«،  “جون  احلمال  خرج  العظيمة..  املدينة  فوق  تهفهف 

29 �سارع “هانربي«، من منزله مبكرا قا�سدا ال�سوق، حيث يعمل، لكي 
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نديا  يبدو  الذي  اليوم  هذا  يف  بكثافة  للعمل  طيبة  فر�سة  على  يح�سل 

مرتعا بفر�س البيع وال�سراء.. لكنه وهو ي�سري عرب ال�سارع عرث يف طريقه 

على �سيء ملقي بجوار جدار.. كومة من املالب�س املخ�سبة بالدماء كان 

من الوا�سح، حتى ملن له عني واحدة ولي�س زوج منها، اأن بداخلها ج�سد 

ب�سري مزق.. 

�ساح الرجل، الذي اأفزعه منظر الدماء امل�سفوحة يف كل مكان، مناديا 

الفناء  يف  املخرج  من  بالقرب  القتيلة  املراأة  متددت  النجدة..  طالبا 

اخللفي.. 

ملطخة بالدم، ميتة موتا قبيحا يجعلك ال ت�سدق اأنها كانت اإن�سانا حيا 

ال  املنقذون،  واأتى  النجدة  جاءت  دقائق..  ورمبا  �ساعات،  منذ  يتنف�س 

ليخل�سوا املراأة امل�سكينة املجللة ب�سمت املوت، فقد اأنهى املوت وال�سفاح 

اأ�سابهم من  ال�سهود ما  ليخل�سوا  لكن  واأراحاها منها،  عذاب احلياة 

ذعر وتقزز ب�سبب املنظر الكريه.. حول اجلثة ويف داخل الفناء تناثرت 

ب�سع اأغرا�س �سغرية بدا وا�سحا اأنها تخ�س اإما ال�سحية اأو ال�سفاح، اأو 

تخ�سهما معا.. 
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جزء  �سوء  منه  يتبقَّ  مل  مزق  ومغلف  ال�سا�س،  من  �سغرية  قطعة 

امل�ستخدمة ملنع حدوث  اثنني من احلبوب  اإىل  باالإ�سافة  �سغري، م�سط، 

يحمل  جماور  اإقامة  بيت  اإىل  منها،  بقي  ما  اأو  “اآين«،  ُحملت  احلمل.. 

التحقيقات  من  تنتهي،  ال  طويلة،  �سل�سلة  وبداأت  )كرو�سينجهام(  ا�سم 

“جون ديفيز«، اجلار الذي اكت�سف  واملطاردات للقاتل املجهول.. خ�سع 

رجال  بدا  طويلة..  مرهقة  ال�ستجوابات  “لوجن“  ال�سيدة  وكذلك  اجلثة 

اعت�سار  يف  راغبني  اجلنون،  من  م�س  اأ�سابهم  الذين  �سكوتلنديارد، 

االثنني حتى ميوتا اأو ينتزعوا منهما اأية اعرتافات اأو معلومات قد تفيدهم 

يف التحقيق باأي طريقة.. حتى لو كانت معلومات مغلوطة كاذبة!

ط يف يد “لوجن«، التي مل متر مبوقف م�سابه من قبل، وداخلها الفزع  اأُ�ْسقمِ

خ�سية اأن ُيزج با�سمها، بطريقة اأو باأخرى، يف تلك االتهامات واملطاردات 

اجلهنمية.. وبداأت املراأة ترثثر وتختلق اأي معلومات وحتى ما راأته بعينيها 

اأنزل اهلل بها من  اأخرى ما  بداأ يتداخل، يف عقلها، بت�سورات وخياالت 

�سلطان وال ظل لها من احلقيقة.. واأخذت ت�سف الرجل، الذي �ساهدته 

وعالمات  باأو�ساف  قليل،  بوقت  جثتها  على  العثور  قبل  القتيلة  برفقة 
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مت�ساربة.. فمرة تقول اإنه طويل، يناهز طوله ال�ستة اأقدام، اأي اأنه اأكرث 

طوال من ال�سحية بزيادة قدرها 30 �سم تقريبا، ومرة تقول اإن قامته مل 

قليلة،  �سنتيمرتات  باأكرث من  له  املال�سقة  “اآين“  قامة  ترتفع عن  تكن 

ة اأم  وحتى ثيابه ارتبكت ال�سيدة “لوجن“ ب�ساأنها، فهل كان يرتدي ثيابا رثَّ

ومت�ساربتني متاًما.. وحني  متعاك�ستني  �سهادتني  �سهدت مرتني  جيدة.. 

املو�سوع  اخت�سرت  روحها  تزهق  وكادت  اخلناق  املحققني  عليها  �سيق 

جامعة ال�سدين يف جملة واحدة فو�سف منظر ال�سيد الذي راأته برفقة 

“اآين“ باأن له منظرا رث مرموق!
ق�ست موم�س اأخرى اإذن نْحبها، ومل يرتك قاتلها خيطا وراءه ميكن تتبعه 

باأ�سرها!  لندن  وعلى  ال�سرقي  احلي  على  الذعر  خيم  به..  االإم�ساك  اأو 

مف�سلة  وجبة  الثانية،  اجلديدة،  اجلرمية  يف  وجدت  فقد  ال�سحف  اأما 

التايل  اليوم  �سبيحة  يف  املعدمني..  ملحرريها  وفري  لرزق  وم�سدرا 

ت�سدرت ال�سحف عناوين �سخمة خميفة تثري مبفردها الذعر يف قلوب 

اأكرث النا�س برودا واطمئنانا:

جرمية يف احلافة ال�سرقية
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ذعر يف احلافة ال�سرقية

جرائم وايت�سابل: �سحية اأخرى

الوح�س ي�سرب ثانية

ال�سوداء  اجلمعة  جرمية  وقوع  منذ  اأ�سال  النفو�س  يف  كامنا  الذعر  كان 

31 اأغ�سط�س املن�سرم، ومل تفعل اجلرمية اجلديدة اإال اأنها جعلت ذلك 

للنفور..  واإثارة  وح�سية  الطرق  باأكرث  نف�سه  عن  ُمف�سحا  يطفو  الذعر 

والعجيب اأنه بدال من اأن تثري تلك اجلرائم العطف على الفئة التي تنتمي 

فاإنها  باأج�سادهن،  العبث  ومت  و�ُسوهتا  ُقطعتا  اللتني  ال�سحيتان،  اإليها 

اأثارت املزيد من الكراهية واال�سمئزاز نحوهن واأ�سبحت املوم�سات اأكرث 

بدون  اأو  ب�سبب  غريهم،  من  اأو  الزبائن،  من  والتعدي  لالإيذاء  تعر�سا 

�سبب!

مل تتعر�س “اآين“ للذبح فح�سب.. بل ا�ستوؤ�سل رحمها كذلك!

تلك م�سيبة يف حد ذاتها، برت االأع�ساء.. لكن امل�سيبة االأكرب كانت تكمن 

هناك يف االنتظار.. فعملية اال�ستئ�سال كانت نظيفة وتامة وال ميكن اأن 

تتم اإال بيدي خبري.. جراح اأو جزار يعرف جيدا ما يفعله وما ال يفعله!
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)7(
يان! جراح اأو جزار.. ال يهم فكالهما �سمِ

ذات م�ساء، بعد الثامن من �سبتمرب وقبل اخلام�س والع�سرين منه، حدث 

لقاء �سري بني رجلني مهمني خطريين لي�س بو�سع اأحد اأن يحلم بالت�سنت 

الطرفان  فيه  تبادل  حديث؛  دار  يقوالن..  ما  �سماع  اأو  اجتماعهما  على 

وجهات نظر مل يكن من ال�سهل لالأ�سف التاأكد متاما من �سحتها:

“اإن النا�س يتهام�سون يا �سيدي!«
انطلق دخان الكورونا االأزرق يف وجهه ونفث من يواجهه دخانا كثيفا من 

�سدره املليء:

“ماذا يقولون؟!«
اأجاب  ثم  اأمامه  يجل�س  من  وجه  تعبريات  وراقب  االأول  املتكلم  �سمت 

بحذر:

“يقولون.. يقولون اأن ثمة اأمر غري طبيعي يجري يف احلافة ال�سرقية!«
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�سحك الثاين �سحكة ق�سرية خاطفة اأ�ساءت وجهه ال�سخم للحظة قبل 

اأن تختفي:

الأولئك  كان  متى  ومنذ  ويت�ساءلون..  يتهام�سون  طبيعي؟!  غري  “اأمر 
االأوغاد عقول يت�ساءلون اأو يفكرون بها؟!«

العامة ب�سدة، كما يظهر من لهجته نحوهم، وب�سكل  كان الرجل يحتقر 

فاالأقاويل  �سيئا  االأمر  من  يغري  لن  ذلك  لكن  �سادقة،  توقعاته  كانت  ما 

املُغر�سة، �سدقا، بداأت ترتدد وتتناقل زيادة عن احلد:

ويتهام�سون  وايت�سابل  جرائم  ب�ساأن  يتقولون  اإنهم  �سيدي..  يا  “لكن 
)توقف للحظة ليختار كلمة خمففة الوقع( اأعني اأنهم يعتقدون اأن هناك 

موؤامرة خلف كل ما يجري!«

هنا غ�سب الرجل الثاين غ�سًبا �سديًدا وطفح الدم على وجهه حتى كاد 

ينبثق منه:

“موؤامرة؟! باأي حق ت�ستخدم هذا اللفظ؟!«
اأنا من يتحدث بذلك.. بل اإنهم هم من  “�سيدي )اأجاب بخوف( ل�ست 
اخلا�س  الطبي  التقرير  ذلك  ن�سر  بعد  خا�سة  اأعني..  النا�س  يقولون.. 
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بالقتيلة الثانية!«

زفر الثاين ب�سيق فقد كانت م�ساألة ن�سر التقارير الطبية اجلنائية خارج 

املخطط له متاما:

“من الذي �سمح بن�سر تلك التقارير.. عليهم اللعنة.. من فعلها؟!«
مل يكن معروفا بالتحديد من الذي اأعطي ال�سوء االأخ�سر لن�سر تقارير 

الت�سريح اخلا�سة بقتيلتي االإي�ست اإند، وقد كان هذا العمل غلطة فادحة.. 

فن�سر هذين التقريرين، خا�سة الثاين املتعلق باملدعوة “اآين ت�سامبان“ 

قد اآثار �سكوكا هائلة حول االأمر كله:

لكن  ال�ساأن..  بهذا  كافية  معلومات  لديه  اأحد  ال  �سيدي..  يا  اأعرف  “ال 
مندوبو ال�سحف ح�سلوا عليها بطريقة اأو باأخرى وقاموا بن�سرها!«

“بلبلة.. بلبلة!«
هتف الثاين �ساخطا والكمد يطل من عينيه:

ال�سوؤال يبقى كما هو: من �سمح بت�سرب تلك  ُم�َسوغ لها.. لكن  “بلبلة ال 
التقارير الت�سريحية الأيدي ال�سحف؟!«

حك االأول راأ�سه، الذي ت�ساقط معظم ال�سعر عنه، ثم هتف حماذرا اأن 
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يزيد الطني َبلَّة:

“اأعتقد يا �سيدي اأن تلك التقارير تكون بني يدي املحققني، بعد خروجها 
من لُدن الفاح�س الطبي!«

“اآه.. هذا هو اإذن.. ذلك اللعني!«
مل يو�سح الرجل املدخن مق�سده )باللعني( لكن التف�سري اآت عما قريب:

“اإنه هو وال اأحد غريه.. من هو الطبيب الذي يتويل االأمر؟!«
“اإنه الدكتور “جورج باغ�سرت فيليب�س« 23 يا �سيدي!«

“اآه.. فلتنحيه فورا عن متابعة هذه الق�سية.. ولتعني طبيبا اآخر لت�سريح 
جثث اأولئك الن�سوة الالئي �سي�سقطن يف احلافة ال�سرقية!«

و�سمعها  تخطيط  دون  الرجل  �سفتي  بني  من  اخلطرة  الكلمات  اأفلتت 

معاونه وال فائدة من التظاهر باأنه مل يُقلها.. بريق جاف ت�ساءل امل�ساعد 

املذعور:

“اأهناك ن�سوة اأخريات �سيقتلون هناك يا �سيدي؟!«
البالهة  رغم  معاونه،  اأن  اأدرك  وقد  الرجل اخلطري  انفجر غ�سب  هنا 

الظاهرة عليه، قد التقط املعنى الكريه الذي ت�سي به كلماته االأخرية.. اإن 
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ثمة من �سيقتلون يف احلافة ال�سرقية بعد وهم على علم بذلك!

“وما اأدرانا نحن يا اأبله.. اإنه فيما يبدو �سفاح عتيد وال اأظن اأنه �سيكتفي 
اإنه منطق  البائ�ستني، وغالبا ف�ست�سقط له املزيد من ال�سحايا..  بتلكما 

اأر�سطي ولي�س �سف�سطة بروتاجورا�سية »

�سف�سطة يا �سوف�سطائي؟!

اأتظن النا�س كلهم حمقى وبال اآذان ي�سمعون بها؟!

مل ي�سدق املعاون حرفا من هذا التربير البارد.. لكن القرار اأُتخذ فعال 

ب�سفاح  اخلا�سة  الق�سية  متابعة  عن  فيليب�س“  “جورج  الطبيب  بتنحية 

احلافة ال�سرقية الطليق.. ومت تعيني طبيب اآخر ملناظرة جثث ال�سحايا، 

اخلا�س  الر�سمي  القرار  يف  جاء  كما  اآخرين  �سحايا  �سقوط  حالة  يف 

بتنحية الطبيب االأول.. 

اأ�سندت الق�سية لطبيب اآخر وانتهى االأمر اإذن واأ�سبح اجلميع �سعداء.. 

الر�سائل  �سيل  بداأ  فقد  كذلك..  ليكونوا  الكافية  الفر�سة  يجدوا  مل  ال 

ينهمر فوق روؤو�سهم ال�سخمة!

*****
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دق بابه بحذر.. كان جال�سا ُيداعب االإلهام الع�سي وُيراوده عن نف�سه.. 

لقد ا�ستع�سى عليه وتدلل منذ اأ�سابيع وال يعرف مل.. اأم اأنه مل يعد بحاجة 

اإىل االإلهام اأ�سال! كان يتوقع القادم، لكنه مل يكن واثقا منه، لذلك فتح 

فرجة �سغرية يف الباب ونظر عربها مدققا يف مالمح القادم.. كان هو 

وال �سيء مثري للخوف هنا!

اإن النا�س، املتطفلني، مولعون باقتحام معبده املقد�س وتدني�سه باأحذيتهم 

اأحد  يطلبها  مل  التي  ال�سمجة،  وتعليقاتهم  �سجائرهم  وباأعقاب  الثقيلة 

بتاتا، على ما يقوم به:

“اآوه اأيها ال�سيد الفنان.. كم تبدو لوحاتك جميلة!«
كبنت  املتربجة  التافهة  ال�سيدة  اأيتها  راأيك  طلب  من  ولكن  جدا  ح�سنا 

�سغرية واأنت يف عقدك ال�ساد�س؟!

كل  عن  عنهم..  مكن  قدر  باأق�سى  يبتعد  اأن  واختار  اعتزل  لذلك 

�سجيجهم و�سخبهم الفارغ!

اأن يق�سيهم بعيدا عنه.. فقد كان  اأراد  كان القادم خمتلفا متاما عمن 

الزائر يعرف قدر م�ستقبله متاما ويتفهم مزاجه الع�سي ويجيد التعامل 
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مب�سافة  دائما  يحتفظ  بحيث  الذكاء  من  كان  اأنه  اإىل  باالإ�سافة  معه.. 

ماأمونة كافية تف�سله عنه!

نظر “�سيكرت« 24 اإىل زائره بهدوء وارت�سمت على �سفتيه ابت�سامة باردة:

“طاب �سباحك م�سرت “والرت«!
“هاللو.. عمت �سباحا هل اأح�سرت االأ�سياء؟!«

مل يكن بحاجة اإىل ال�سوؤال فقد كانت االأ�سياء فوق ذراعي الرجل ظاهرة 

متاما للعيان.. ن�سخ ال ح�سر لها من ال�سحف، جميع ال�سحف اللندنية 

تقريبا، ولفافة �سغرية من الطعام.. واأدخنة متنوعة لتح�سري ما يكفي 

من ال�سجائر للوحدة واالإلهام الفني.. باالإ�سافة اإىل ُرزم من الورق!

“ح�سنا.. ها هي اأ�سيائك!«
تلقاها  الذي  الفنان  ال�سيد  اإىل  االأ�سياء  تلك  بكل  يدفع  وهو  الزائر  قال 

بربود دون اأن يعني بتوجيه كلمة �سكر للرجل الذي تعب من اأجله:

“ح�سنا.. كم كلفتك؟!«
“ع�سرة �سلنات يا �سيدي!«

قالها متلعثما الأن االأخري كان يركز نظراته احلادة عليه.. كان يعرف اأن 
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الرجل يخدعه، اأو يحاول اأن يفعل على االأقل، وهذا ما جعله يبت�سم فهو 

يحب املخادعني!  

مل يجادل “والرت �سيكرت«.. بل دفع لزائره ما طلبه بب�ساطة، واإن علم اأنه 

ي�ستط كثريا، دون جلاج ثم دفعه خارجا دون كلمة.. 

ذهب الرجل مغمغما بب�سع كلمات ي�سعب االإم�ساك بها اأو فهمها تاركا 

الفنان و�سط فراغ مر�سمه وحده.. 

لكن املر�سم مل يكن فارغا باأي حال من االأحوال.. بل كان مكد�سا حتى 

مرحلة  يف  اأخرى  لوحات  تامة،  �سبه  اأو  مكتملة،  فنية  لوحات  ال�سقف.. 

عن  يف�سح  مل  خجوال  م�سروعا  تزل  مل  التي  االأخريات  وبع�س  البدء، 

نف�سه بعد.. هذا عدا اأدوات الر�سم؛ الري�س واالأحبار والزيوت واالأ�سباغ، 

ال�سحف  من  �سخمة  اأعداد  اإىل  باالإ�سافة  �سوب،  كل  يف  املتناثرة 

واملجالت.. 

�سحف وجمالت يف كل مكان.. الرجل كان مدمنا تلك الورقات املطبوعة 

واملجالت  بال�سحف  االهتمام  هذا  كل  يهتم  تراه  مَل  لكن  يبدو..  فيما 

واالأخبار وهو الذي ي�ستهي الُعزلة عن العامل؟!
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باالإجابة  غالبا،  “�سيكرت«،  ال�سيد  يهتم  ولن  له  قيمة  ال  متطفل  �سوؤال 

عليه مهما حدث.. اأخذ الرجل قطعة من اخلبز اأخذ يق�سمها وهو يطالع 

ال�سحف ال�سادرة �سباح اليوم.. 

ال تزال “اآين ت�سامبان«، التي مل ت�سغل اأحدا يف حياتها، ت�سغل بال حمرري 

وكتاب اأعمدة ال�سحف اللندنية البارزة.. لكن تقارير الت�سريح واإرها�سات 

كتاب االأعمدة �سيء فاتر �سرعان ما يهداأ وتهداأ ال�سجة املقامة حوله.. 

االأمل  لكن  باجلنون..  واأ�سابتهم  حقا  اآملتهم  الثانية  اجلرمية  اأن  وا�سح 

واجلنون ال يكفي.. الذعر، الكثري منه، هو املطلوب!

حتى واإن كان بع�س الذعر متوافرا اإال اأن املزيد منه لن ي�سر.. لن ي�سر 

مطلقا خا�سة لو كان ذعرا مفيدا لل�سحة وجمانيا لن يدفعوا يف مقابله 

�سلًنا واحدا!

ارت�سمت ابت�سامة وا�سعة على مالحمه اجلميلة املتنا�سقة وبدا اأنه و�سل 

اإىل فكرة جهنمية.. فكرة اآتية اإليه راأ�سا.. من اجلحيم!

*****
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لندن  �سوارع  وعلى  املتهالك،  املْوُبوء  احلي  �سوارع  على  الفزع  خيَّم 

اأن القاتل املختل لن  باأ�سرها.. فما الذي يدري ال�سعب اللندين املذعور 

يو�سع جمال ن�ساطه، ولن ميد يديه القاتلتني املخ�سبتني بالدم امل�سفوح 

اإىل اأحياء اأخرى من املدينة العتيقة؟!

واجلزع  الرعب  �سحابات  فيه  الروؤو�س  غ�سيت  الذي  الوقت  نف�س  ويف 

جمهولة  مريعة،  خطابات  من  كثيف  غطاء  حتت  لندن  �سماء  اأظلمت 

وامل�سئولني  وال�سحفيني  االأنباء  وكاالت  روؤو�س  فوق  ت�ساقطت  الرا�سل، 

نف�سه  هو  اأنه  را�سلها  يدعي  وكلها  امل�سدر،  جمهولة  كلها  الر�سمني.. 

االآن  حتى  له  �سقطت  والذي  لالأج�ساد!  املمزق  وايت�سابل  قاتل  القاتل.. 

�سحيتني، اأو يعلم اهلل وحده حقيقة عدد ال�سحايا الذين �سرب اأعناقهم 

حتى االآن.. مل ي�سدق اأحد!

اأن ي�سدق حرفا.. لقد حتملوا ما يكفي من الرعب..  مل يرغب اأحد يف 

اإنهم يرتعدون ملجرد تخيلهم اأنه، القاتل املجهول، يقبع هناك يف الظالم 

منتظرا �سحيته الغافلة عما يراد بها، يف ركن مظلم ق�سّي خُميف ويف 

لينق�س  ينتظرهم  وال�سهوات،  والفقر  باحلرمان  املرتع  ال�سافل  احلي 
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الرعب  فيقطعها.. حتملوا هذا  اأج�سادهم  وعلى  فيمزقها،  رقابهم  على 

املهلك حتى االآن.. لكن اأن يحادثهم القاتل نف�سه بنف�سه، ويك�سف لهم عن 

�سخ�سيته، اإن فعلها، ويرفع ال�ستار الكثيف، الذي يحميهم من روؤية وجهه 

اأكرث من  اأ�سال، فهذا يبدو خُميًفا.. خميًفا حتى  الذي ال يريدون روؤيته 

منظر “بويل“ وهي م�ستلقية هناك مذبوحة.. واأكرث اإثارة لال�سمئزاز من 

منظر ج�سد “اآين“ املمزق املفتوح الذي قطع عنقه واأُخذ رحمه بعيدا.. 

اأ�سف اإىل ذلك �سببا مهًما.. اأنه ما من اأحد ي�سدق اأن الرا�سل الفعلي 

لتلك الر�سائل ال�سخيفة امللفقة ميكن اأن يكون حقا هو القاتل بنف�سه!

مت تلك الر�سائل باملخادعة اإذن.. لكن بع�سها بدا الفًتا للنظر، ورمبا  ُو�سمِ

خميفا، لدرجة ال ميكن معها جتاهلها اأو اإغما�س االأعني والتعامي عنها.. 

مقتل  جرمية  فيه  وقعت  الذي  ال�سهر  نف�س  من  والع�سرين  ال�سابع  ففي 

“ت�سامبان«، وبعد اأن غادرت املراأة احلياة على هيئة قطع واأ�سالء مزقة 
لال�ستياء  مثرًيا  خطاًبا  املركزية  االأنباء  وكالة  تلقت  يوما،  ع�سر  ب�سبعة 

والده�سة جاءت مقدمته على هيئة �سيغة افتتاحية الئقة ومعتادة: 

“عزيزي امل�سئول..«
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ال�سخرية  من  و�سلة  �سن  من  بعدها  متنعه  مل  امل�سئول(  )عزيزه  لكن 

البوؤ�ساء  �سكوتالنديارد  م�ستخدمي  ومن  ال�سرطة  رجال  من  املريرة 

الذين يجدون يف اأعقابه، ب�سفته القاتل كما يدعون، دون اأن يقدروا على 

االإم�ساك به.. ومل يكتفمِ بال�سخرية من رجال االأمن بل اأ�سرف يف اإهانة 

�سحاياه والتقليل من �ساأنهن.. كل ذلك مل يكن ليقنع ع�سفور باأن هذا 

الكارثة  لكن  الطليق..  )وايت�سابل(  �سفاح  هو  املتحبب  الظريف  الكاتب 

اإنه  كان..  وقد  اجلميع،  وجه  يف  لتنفجر  �سطور  ب�سع  بعد  تنتظر  كانت 

يهدد ب�سن املزيد من عمليات الفتك املروعة، لي�س هذا فقط.. بل يعدهم 

باأن يرتك لهم عالمة ليعرفوه بها.. ف�سيقطع لهم اأذن ال�سحية القادمة!

ارجتف اجلميع ُذعرا.. كان اخلطاب مر�سل بتاريخ اخلام�س والع�سرين 

اأر�سل فقط على االأقل، منذ يومني.. والأن  اأو  اأنه ُكتب،  اأي  من �سبتمرب، 

ي�سعر  اأن  قبل  اآخران  يومان  م�سي  فقد  ي�سدق..  اأن  يف  يرغب  اأحد  ال 

بع�س من ال زال لديهم القليل من احل�س بامل�سئولية ب�سرورة تو�سيل هذا 

اخلطاب اإىل املعنيني.. اإىل من ميكنهم التعامل مع كاتبه ومع التهديدات 

املرعبة التي يطلقها.. وهكذا ُمرر اخلطاب اإىل �سكوتلنديارد يف التا�سع 
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�سكوتالنديارد  رجال  حتى  فاإنه  لالأ�سف،  لكن  ال�سهر..  من  والع�سرين 

املخ�سرمون تعاملوا مع االأمر مبزيج من الت�ساهل والتكا�سل واحلماقة.. 

هو  من  حقا  �سيتبني  قريب  عما  لكن  �سمجة..  كخدعة  اخلطاب  نف  �سُ

املخدوع هنا!

*****

امتقع وجهه حينما فوجئ بالباب ُيدفع و�سخ�س ما، ال يعرفه، يدلف اإىل 

جمع  املقد�سة..  االإجبارية  عزلته،  عليه  مقتحما  املنزوية  مكتبه  حجرة 

بها يف  واألقي  بع�سها،  كاد ميزق  وبلهفة جنونية حتى  اأوراقه على عجل 

درج مفتوح واأقفله ثم وثقه باملفتاح.. مد يديه مي�سد �سعره االأ�سود الكثيف 

وتنف�س ال�سعداء حني بدا وجه زوجته على الباب:

“اأهذه اأنت؟!«
يف  وغليانها  املفاجاأة  حرارة  من  به  يخفف  عميقا  طويال  نف�سا  واأخذ 

�سدره.. كانت الزوجة قلقة عليه:

“فريد” مل تغلق الباب على نف�سك طوال تلك ال�ساعات؟!«
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�ساعات  اأربع  باأن  �سعر  وال  يبدو،  فيما  الزمن  ملرور  “فريد“  يفطن  مل 

كاملة انق�ست وهو جال�س مبفرده خلف باب املكتب ال�سغري املغلق عليه 

من الداخل:

“كنت اأعمل.. لديَّ بع�س العمل!«
ماذا  ولكن  امل�ستدير..  اللطيف  زوجته  وجه  يف  ق  وحدَّ “فريد“  هم�س 

تعمل؟!

“ماذا تعمل؟!«
فكر للحظة قبل اأن ُيجيب:

“اأكتب مقاال.. مقاال للجريدة!«
وهي  العبقري  “بي�ست“  �سيد  يا  بها  تعمل  التي  للجريدة  املقال  طبعا 

ي كاتبه  ُيبقمِ اأي �سيء وما هي نوعية املقال الذي  تعرف ذلك.. لكن عن 

منعزال عن اأ�سرته، وال ي�ستجيب للطرق على بابه، الأكرث من ثالثة �ساعات 

اأيها ال�سيد ال�سحفي من ف�سلك؟!

الذي  الرهيب  وايت�سابل  قاتل  اأعني  ال�سفاح«..  “جاك  عن  مقال  “اإنه 
ميزق املوم�سات!«
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“اآه ».. هتفت الزوجة وهي ترفع وجهها وتتفح�س زوجها بنظرة من عل:
“هل ا�سمه هو “جاك »!«

بداأ “فريد “يتعرق اإذ اأدرك اخلطاأ اجل�سيم الذي وقع فيه:

“اأعني ال�سفاح.. ا�سمه “جاك«؟!«
تلعثم حُماوال اإ�سالح ما ميكن اإ�سالحه:

“نعم فيما اأظن.. يقولون اإن ا�سمه “جاك“ فعال؟!«
ويف اللحظة التالية جاء ال�سوؤال الذي مل يكن يرغب ب�سماعه:

“وكيف عرفت؟!«
“كيف عرفت ماذا؟!«

بعد..  عليه  يقب�سوا  مل  اأنهم  اأعني  كذلك..  ا�سمه  اأن  عرفت  “كيف 
اأََفَعلوا؟!«

كذبة  فيها  لي�سيغ  كافيا  وقتا  االإجابة  من  التهرب  حماوال  جبينه  م�سح 

جديدة معقولة:

“ال لكنهم يقولون ذلك.. �سمعت اأنهم تلقوا ر�سائل من القاتل وقد اأف�سح 
فيها عن ا�سمه!«
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“ر�سائل من القاتل؟ واأف�سح عن ا�سمه؟! »
ت�ساءلت غري م�سدقة ف�ساء موقف الزوج اأكرث فاأكرث:

“اأعني اأنه يعبث مع البولي�س بر�سائل �ساخرة.. لكنه بالطبع لي�س ا�سمه.. 
“جاك“ اأق�سد.. البد اأنه ا�سم �سفري اأو �سيء من هذا القبيل!«

�سمت الزوجة طريف الروب على ج�سدها النحيل وهم�ست:

“ح�سنا!«
مللمت نف�سها وبداأت ت�ستعد للذهاب حينما الحظت اأن زوجها ال زال راغبا 

يف البقاء يف مكتبه:

اأن  ميكنك  املن�سدة  على  تاأكل..  اأن  اأحببت  لو  فيما  جاهز  “ع�ساوؤُك 
ت�سخنه؟!«

كانت تت�ساءل وكان راغًبا يف التخل�س منها باأ�سرع وقت فهتف بت�سامح:

“نعم نعم.. بالطبع بالطبع ميكنني ذلك!«
ا�ستدارت لتذهب لكنها توقفت يف منت�سف امل�سافة:

“فريد!«
“نعم !«
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اأجاب ويده ترجتف بع�سبية على حافة الدرج املو�سد:

“ال تورط نف�سك يف �سيء خطر.. اأرجوك!«
دا ب�سوت خافت: د املزيد من العرق من جبينه وقال موؤكِّ َتَف�سَّ

“بالطبع بالطبع.. ال تخ�سي �سيئا!«
تركت الزوجة له غرفة مكتبه ميرح فيها كيفما �ساء.. هرع ليغلق الباب 

خلفها بعناية وهو يتنف�س اأنفا�سا متالحقة متهدجة ب�سبب املفاجاأة ونفاد 

�سربه.. 

عليها..  يعمل  كان  التي  االأوراق  رزمة  وا�ستخرج  املقد�س  درجه  فتح 

واالأحبار كذلك!

نظر نحو الباب لي�ستوثق من اأنه ال مفاجاآت اأخرى قادمة يف الطريق، وال 

اأحد ينوي اقتحام حمرابه املقد�س عليه.. ثم �سحب ورقة خا�سة مكتوبة 

حتى منت�سفها، وعكف على كتابة املزيد من ال�سطور بعناية وحذر وهو 

األفاظه وتعبرياته مبنتهى الدقة واحلزم.. كان يعكف على تزوير  ينتقي 

اأثبتت  اأن  بعد  فائقة..  بعناية  تلك  املزيفة  ر�سائله  من  اأخرى  واحدة 

الر�سالة االأويل اأن م�ستقباًل م�سرقا ينتظر تلك الر�سائل املزيفة املمهورة 
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بتوقيع ) جاك الطاعن( املرعب.. 

لكن م�سرت “فريد بي�ست »25 اأرتكب خطًئا �سنيعا حينما ظن اأنه الوحيد 

يف مدينة لندن كلها القادر على االإقدام على تلك اللعبة اخلطرة وتزييف 

تلك الر�سائل املرعبة بحرفية ومهارة.. كان خمطًئا للغاية.. الأنه ويف ذات 

قلب املدينة العظيمة كان هناك من هو اأجدر منه بتلك اللعبة.. ورمبا من 

هو اأكرث حرفية منه فيها!

*****

جل�س يف مر�سمه متحفزا.. اإنه يود فكرة فنية تهبط عليه، ولكن االأفكار 

لكنها  النا�سجة..  باالأفكار  املليئة  االأيام  تلكم  �سحيحة  �سارت  ة  الفتيَّ

�سهية  نا�سجة  اأفكار  للر�سم!  القابلة  االأفكار  نوعية  من  تكن  لالأ�سف مل 

اإذا كانت غري �ساحلة لالأكل.. ما  تلعق بعدها �سفتيك، لكن ما الفائدة 

الفائدة وهي غري �ساحلة لالإخراج على الورق!

يا َللرعب!!.. هل يجروؤ على و�سع اأفكاره املخيفة، التي تراوده ليال ونهارا، 

على الورق اأو على القما�س.. 
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لي�ست  العجائز  �سخافات  وكل  واجب  واحلر�س  زينة  العقل  طبعا..  ال 

�سخيفة جدا اأحيانا وي�ستح�سن اللجوء اإليها يف حالة ال�سرورة!

واأي �سرورة؟!

يتح�سل  اأن  يجب  ونقودا  ُيدفع  اأن  البد  اإيجارا  هناك  فاإن  ذلك  ورغم   

عليها املرء مهما كان االأمر!

فرد قطعة قما�س جديدة واأخذ يداعب اأ�سابعه، يثنيها ويفردها، ويداعبها 

ته ال�سغرية ُبغية تدليلها واإ�سعارها باالأمان..  كما يداعب املرء هرَّ

اإنه يريد اأن ت�سعر اأ�سابعه باالأمان لكي تهداأ وتنتع�س.. وتعمل!

فلتعملي اإذن اأيتها االأ�سابع الطويلة وُتنجزي �سيئا له قيمة.. قيمة مادية 

مالية بالطبع حتى واإن مل يكن ي�ساوي، فنيا، حفنة تراب!

املناظر الطبيعية ثانية.. اللعنة!

متى �ستوقف كل هذا يا “�سيكرت“ املطيع؟!

كان قد قرر اأن ير�سم منظًرا طبيعيًّا �سخيًفا ليبيعه ويتح�سل على قليل 

بقربه..  وو�سعها  مبهجة  األواًنا  اختار  االإيجار..  لدفع  الكايف  املال  من 

من  البد  االأ�سجار،  فروع  تغطي  التي  واالأوراق  احل�سائ�س  للون  اأخ�سر 
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فروع اأ�سجار يف املو�سوع، واأحمر لالأزهار احلمراء ال�سغرية، التي حتبها 

الأن  فقط  اللوحات  ل�سراء  واالأزواج  االآباء  ويدفعن  احلمقاوات  الفتيات 

زهرة حمراء راقتهن فيها وال �سيء بعد ذلك، واألوان اأخرى الأنواع ثانية 

�سارًيا  �سريًعا،  جتد،  لعلها  باالأزهار  كلها  اللوحة  �سيلطخ  االأزهار..  من 

اأحمًقا.. وهذا ما �سيحدث غالبا!

لكن اليد، يد الفنان، لي�ست دائما ملكه، لي�ست دائما حتت ت�سرفه.. اإن 

ذوي القدرات العقلية القا�سرة اأو العادية كثريا ما تكون لعقولهم �سيطرة 

كاملة على اأج�سادهم.. وذلك الأنهم ال يفكرون غالًبا.. اأيديهم واأرجلهم 

وجذوعهم وحتى اأفكارهم ت�سري بوحي وتن�سيق من عقولهم اخلامدة التي 

ال تفكر �سوى يف االأكل وارت�ساف ال�سراب والعبث واإتيان امللذات.. لي�ست 

الأيديهم حياة خا�سة بها، الأنهم، بب�ساطة، لي�ست لهم حياة اأ�سال.. اإنهم 

اآالت ال اأكرث، ماكينات، واالآلة، مهما كانت جيدة ومهما كانت م�سنوعة 

اأو  لها حياة خا�سة  اآلة  اأحد عن  �سمع  النهاية.. هل  اآلة يف  بحذق، فهي 

ت�سري وفق هواها هي ولي�س وفق اإرادة من ي�سغلها ويتحكم فيها!

كانت م�سكلة “والرت �سيكرت“ اأن يداه، كاأيدي اأغلب الفنانني، لها عقلها 
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العك�س..  ولي�س  ير�سمه  ما  هي  عليه  متلي  كانت  ما  وكثريا  اخلا�س.. 

كان  لها..  بدا  ما  تعمل  اليد  بينما  ُمتفرًجا  “والرت“  عقل  وقف  وهكذا 

عازًما، بعد تفكري ومراجعة ما اأجنزه من مو�سوعات طبيعية �سابقة، على 

ر�سم وادي.. مو�سوع خمتلف قليال عما قام به �سابقا، واإن كان يدور يف 

نف�س الفلك.. �سري�سم وادي، وادي �سيق حتّف به جبال �ساهقة جتللها 

الثلوج البي�ساء، ويف مقدمة اللوحة، وكنوع من التناق�س مع اجلبال امليتة 

التي تدثرت بكفن اأبي�س من الثلوج، نبتت اأ�سجار خ�سراء زاهية تقاوم 

ل�سلطان  لكن  الرهيب  الفارق  يو�سح  ت�ساد  والف�ساد..  واالنحالل  املوت 

اجلليد الكلمة يف النهاية!

قب�س  كقوة  بها،  وحميطا  اخل�سراء  الرباعم  خانقا  اجلليد  �سينداح 

اإبلي�سية �سريرة تنفذ اأمرا متع�سفا بخنق كل ما هو جميل، كل ما هو خري، 

متاما  مت�ساربني  معنيني  واالأمان..  والنماء  اخلري  الب�سر  مينح  ما  وكل 

لكنهما لي�سا اأقل ت�ساربا من االأفكار التي تت�سارع يف عقل “والرت“ االآن.. 

تلك  من  اأيًّا  تلّق  مل  يده  متلكه  كانت  الذي  املنعزل  العقل  اأن  يبدو  لكن 

االأفكار اإعجابه اأو ر�ساه.. اإنه، ذلك العقل اخلا�س، �سُيملي على اليد ما 



118

تقوم بر�سمه.. واإنها لفاعلة!

املجللة  اجلبال  حدود  ر�سم  حماوال  اليد  يف  يرتع�س  االأبي�س  اللون  كان 

باجلليد املرتاكم.. لكنه وجد نف�سه ير�سم مالحًما رغم ذلك.. تقاطيع 

وجه ب�سري وا�سحة.. جبهة �سيقة وخدان مرتفعان ذا وجنتان بارزتان 

واللون  والذعر  بالرعب  تنطق  مالمح  �سرخة..  عن  منفتح  �سغري  وفم 

جملل  ميت  لوجه  ميت  اأبي�س  �سحوب  يك�سوها..  ال�سبحي  االأبي�س 

بال�سمت والتباعد!

كان الراأ�س �سغرًيا لكن ال�سعر البني جعله يبدو اأكرب من حجمه مبرتني 

ملم�سه..  ونعومة  ليونته  رغم  ثائرا غري مهذب  ال�سعر  كان  االأقل..  على 

اجلهة  اإىل  ي�ستدير  حراك  بال  االأر�س  على  مدد  بج�سد  يت�سل  الوجه 

االأخرى وكاأنه يود اأن يناأى عن الناظر اإليه بكل الطرق.. ت�سلب اجل�سد 

اأنثوي �ساحب  اإىل ج�سد  بالثلج  و�سحبت دمائه.. تبدلت اجلبال املغطاة 

مزق، وبال�سحر تبدلت اخللفية املكونة من �سماء مفتوحة تكللها الغيوم 

ت اأحجارها  البي�ساء اإىل جدران قبيحة.. جدران ت�ساقط مالطها وتعرَّ

واأكلت عليها الرطوبة حتى �سبعت وانتفخت اأوداجها ببقع �سوداء واأخرى 
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املتواري  ال�سماء  م�سهد  ومتخ�س  ُمقززة..  ُع�سبية  ليونة  ت�سع  خ�سراء 

عن منظر زقاق �سيق عفن تتمدد فيه جثة مزقة بفظاعة.. جثة “اأين 

ت�سامبان«!

لقد هلكت ال�سيدة “ت�سامبان“ بالفعل بحالة قريبة من تلك التي �سورها 

باملوم�س  اأتي  الذي  ما  لكن  رعًبا،  اأكرث  ب�سكل  ورمبا  “�سيكرت«،  عقل 

االأربعينية القتيلة يف تالفيف مخ الر�سام املولع باملناظر الطبيعية.. هل 

اأنه توارى حتى ن�سج يف  اأم  كان م�سهد موتها ال�سنيع يف عقله اخلا�س، 

العقل االآخر الذي متتلكه يده الناب�سة بحياة اأخرى تليق بها؟!

�سوؤال مرعب يف حد ذاته، لكن من ح�سن احلظ اأن الفنان مل يهتم ب�سوؤاله 

التف�سيالت  روؤية  اأذهلته  لقد  االأنفا�س..  ماأخوذا مبهور  نف�سه فقد كان 

العنيف،  املوت  بق�سايا  هو  �ساأنه  ما  لكن  خياله..  يف  تدور  التي  املروعة 

املجهول الفاعل، يف حي وايت�سابل، حي املوم�سات الو�سيع؟!

بتلك  عالقة  على  باأخرى،  اأو  بطريقة  اأنه،  يف  �سك  اأدنى  يخامره  مل 

ا بفاعلها.. لكن كيف يتاأتى هذا وهو ال يعرف  اجلرائم، وعلى عالقة اأي�سً

حتى ا�سم هذا الفاعل الغام�س الرهيب وال يعلم حرفا واحًدا عنه؟!
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يلف  بالدوار  و�سعر  براأ�سه  اأم�سك  “�سيكرت«..  يا  بالداخل  هناك،  اإنه 

دماغه ويحرق خاليا خمه.. ترك ري�سته بعد اأن اأنهى، ب�سربات �سريعة 

من يده املتمكنة اخلبرية، تقيوؤ اأفكاره على الورق.. لكن هذا ال يكفي!

ف�سيح  بل�سان  العامل  اإىل  التحدث  يف  راغب  وهو  بالداخل،  هناك،  اإنه 

وباأ�سلوب عاقل راجح.. 

ترك ري�سته واألوانه... اإذن، فلم يعد بو�سعها التعبري باأمانة عما يجي�س 

من�سدة  ناحية  واجته  العامل..  اإىل  يو�سله  اأن  يريد  وعما  بخاطره، 

تنتهي الأ�سدقائه  التي ال  له وفوقها يدبج ر�سائله  �سغرية يتخذها مكتبا 

وزمالء مهنته ومعارفه، واأحيانا يتخذها م�سندا لر�سم بع�س بورتريهاته 

اإليه  رت  اأُح�سمِ التي  الورق،  رزمة  ت�ستقر  كانت  املكتب  وفوق  ال�سغرية.. 

وفر�س  الكتابة  وري�س  والعادية  امللونة،  االأقالم  من  وجمموعة  باالأم�س 

متما�سكة على  باألوان جافة  مبللة  واأخرى  بع�سها نظيف متاًما،  �سغرية 

اأمامه..  وو�سعها  الرزمة  من  ورقة  �سحب  املتال�سقة..  �سعرياتها  �سطح 

ثم بداأ يفرغ اأفكاره على الورق.. �سيقول كل ما يريد قوله ولن مينعه اأحد!

*****
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اإن احلياة يجب اأن ت�ستمر.. 

“ليز  املكناة  تلك  اأمثال  الن�سوة  تكن  ومل  معروفة،  ثابتة  حقيقة  تلك 

الطويلة« 26 بحاجة اإىل اأي فال�سفة اأو م�سلحني اأو مدعي حكمة ليقولوا 

اأبنْي،  اأم  �سْئن  احلياة،  اأن  اأنف�سهن  تلقاء  من  يدركن  فهن  ذلك..  لهن 

�ست�ستمر.. لذلك ورغم كل الذعر الذي فر�سته خطوات ال�سفاح الرهيب 

املجهول قاتل “بويل“ و”اآين“ فاإنهن يخرجن كل يوم طلًبا لرزقهن مهما 

كانت املخاوف التي تع�سف بعقولهن.. وهل ميلكن �سوى ذلك؟!

الت�سكع يف ال�سوارع �سار اأكرث خطورة واأكرث اأمًنا يف ذات الوقت.. تناق�س 

ال يفهمه �سوى كل من كان يعمل مبهنة غري �سرعية وال مقبولة اجتماعيا 

ال�سريون  ال�سرطة  ورجال  احلرا�س  اإن  ميت..  تهديد  خلطر  ويتعر�س 

منهم واملك�سوفني للعيان اأنبثوا يف اأنحاء وايت�سابل ويف �سوارعها وحواريها 

ال�سيقة العفنة.. اإنهم يراقبون؛ لعلهم يظفرون براأ�س هذا القاتل ال�سفاح 

الرهيب، جميل يا بنات الليل، لكن كيف منار�س مهنتنا ومن هم موكلني، 

حرا�ستنا  يتولون  الذين  اأنف�سهم  هم  ذلك،  من  مبنعنا  يفرت�س،  كما 

وتاأميننا؟!



122

تناق�س؟!

بولي�س  فليكن  الطويل..  التفكري  تعتد  الروؤو�س اخلاوية مل  تلك  لكن  بلي 

اأو  اأنف�سهم  وليك�سفوا  وايت�سابل،  �سوارع  يف  حا�سرا  كله  �سكوتالنديارد 

�سكوتالنديارد  ورجال  ت�سري  املهنة  النهاية  يف  �ساءوا..  كيفما  يختبئوا 

يحر�سون يا فتيات!

و”هانربي“  و”وينتورث“  “دور�سيت“  �سوارع  يف  ن�سوة  ب�سعة  ظهرت 

و”برينر“ يت�سكعن هنا وهناك ُفَراَدى، اأو ثنائيات، اأو جماعات �سغرية، 

لكن اأغلبيتهن كانت تف�سل الت�سكع الفردي لزيادة فر�س االإيقاع بزبون 

منا�سب.. ومع تقدم امل�ساء وتاأخر ال�ساعة بداأ املزيد من الن�سوة يظهرن 

هنا وهناك عند اأطراف ال�سوارع بعيون مفتحة، متنمرات كال�سبع بحثا 

احلي  يف  تتزايد  الطرائد  بداأت  الوقت  نف�س  ويف  منا�سب..  �سيد  عن 

الن�سوة..  النوعية من  تلك  يبحثون عن  املتداخلة فيه.. جاءوا  وال�سوارع 

الكل خائف مرتع�س، فتيات الليل والرجال الذين اأتوا من اأجلهن.. لكن 

الكل يتظاهر بال�سجاعة وباأنه ال يعنيه �سيء من اأمر هذا ال�سفاح العتّي!

اأنهن، كلهن بال  اأن يتظاهرن مبا يحبنْب، لكن احلقيقة  رمبا يجوز لهن 
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ا�ستثناء، كانت بواطنهن ترتع�س خوفا من �سطوته وجربوته.. لكن “ليز 

الطويلة«، اإليزابيث �سرتايد، فيما يبدو كانت بالفعل اأ�سجع من الباقيات، 

واأكرث اإقداما، اأو اأكرث تهورا، اأيهما اأقرب.. الأنها انطلقت على �سجيتها، 

مرافقتها..  يف  راغبا  وجدته  من  كل  وترافق  الزبائن  وتغازل  ت�سحك 

وخالل ثالث �ساعات، اأو اأقل، كانت قد اأجهزت على ثالثة زبائن، وبداأت 

جتوب ال�سوارع لتتمم ليلتها بالرابع، واخلام�س اإن وجدت لذلك �سبيال.. 

لكن يبدو اأن حظها الليلة مل يكن طيبا جدا كما ت�سورت الأنها لن حتظى 

بزبون رابع، بل �ستنال ما مل تتخيله من قبل.. �سق طويل يجز عنقها من 

االأذن حتى االأذن! 

يف ال�ساعة االأويل من �سباح يوم االأحد املوافق الثالثون من �سهر �سبتمرب 

العامل بالنادي الرتبوي الدويل للعمال  “لوي�س دمي�سوتز«،  1888م كان 

اليهود،  من  اأع�سائه  اأغلبية  كانت  والذي  برينر،  �سارع   40 يف  الواقع 

يقود عربته ذات العجلتني التي يقودها مهر �سغري متعب، عندما حرن 

جواده وبدا عليه اال�سطراب.. كان ال�سارع غارقا يف ُظلمٍة كا�سيٍة مثريٍة 

للرعب، لكن حتى من موقع “لوي�س«، فوق عربته، كان ميكن التاأكد من 
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يكن  مل  للرعب!  مثري  �سيء  ال�سغري..  احليوان  ذعر  اآثار  �سيء  ثمة  اأن 

على  اأقدم  اإذا  اإال  �سيء  اأي  روؤية  املطبقة،  الظلمة  ب�سبب  الرجل،  بو�سع 

ت�سحية �سرورية.. اإ�سعال بع�س اأعواد الثقاب التي َيحوزها.. وعلى �سوء 

الثقاب اخلافت املرتاق�س راأى ربطة ثياب مكومة ل�سق احلائط.. كانت 

تبدو هكذا، جمرد ربطة ثياب.. لكنها مل تكن حزمة ثياب بل كانت ج�سد 

اآدمي، ج�سد امراأة مل�سقة للحائط وعنقها املقطوع ال زالت الدماء تنزف 

منه!

كانت “اإليزابيث �سرتايد“ املوم�س ذات االأ�سل ال�سويدي واملجللة باأربعة 

اة..  واأربعني عاما م�سجَّ

متواجدين  يزالون  ال  كانوا  من  النجدة  طالبا  وجرى  الرجل  ذعر 

بالنادي، اأقرب من�ساأة، ملوقع احلادث.. كان اجل�سد ال زال دافئا ينزف 

دمائه حني ُعرث عليه!

*****
�سيدي الرئي�س العجوز.. 

مل اأكن اأمزح حني اأعطيتك هذه التلميحات.. �ست�سمع عن اأعمال “جاكي“ 
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الوقحة.. غدا، �سيكون هناك عمل م�ساعف، لن ينتهي ب�سرعة لالأ�سف.. 

مل يكن هناك وقت الأح�سل على االأذنني لرجال ال�سرطة.. اأ�سكرك لعدم 

عر�س الر�سالة ال�سابقة لهم كما طلبت منك.. حتى اأ�ستطيع العودة للعمل 

مرة اأخرى«

“جاك املمزق »27
يف  املركزية  االأنباء  وكالة  اإىل  )الوقحة(  الربيدية  البطاقة  تلك  و�سلت 

احلادي من اأكتوبر، بعد يوم من حادثة القتل املزدوجة يف وايت�سابل، ومت 

ت�سلمها يف نف�س اليوم.. توافق اخلط واأ�سلوب الكتابة مع ذلك اخلطاب 

ا..  االأول الذي مت ا�ستقباله يوم ال�سابع والع�سرين من �سبتمرب توافقا تامًّ

اإن جاك هذا بذيء ووقح فعال، لكن ذلك لي�ست النتيجة التي اأظهرتها 

اأظهرت  امل�ستفزة، فهو �سيء معروف ومفروغ منه.. لكنها  البطاقة  تلك 

اإن  ويتجاهلوها..  عنها  يتعاَمْوا  اأن  يحبون  اجلميع  كان  التي  احلقيقة 

الرهيب..  وايت�سابل  �سفاح  نف�سه  فعال  هو  املهينة  الر�سائل  هذه  مر�سل 

اإنه  الق�سوة..  املفرطة  احلقيقة  بتلك  اأنباأتهم  ذكرها  معينة  تف�سيلة 

يتحداهم وميلي عليهم �سروطه وي�سخر منهم وي�ستهزئ بهم كل هذا يف 
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عقر دارهم ودون اأن يخ�سى منهم، وكاأنهم قطيع فئران مذعورة.. 

اإهانة واأي اإهانة يا م�سرت “اإيربلني“ فقط لو كنت حت�سها!

*****
املدينة  تلك  تنتظر  مزدوجة  ف�سربة  ال..  بعد..  انتهت  الليلة  تكن  مل 

ال�سريرة،  العجوز  املدينة  اأيتها  تفلتي  لن  الرعب..  اأنهكها  التي  اليائ�سة 

الثياب  بالتيجان واالأقراط واجلواهر وثمني  بالق�سور واملتحلية  املتزينة 

لتخفي قبحك ودمامتك و�سيخوختك.. لن يفلت اأحد منكم!

فح�سها  يجري  �سرتايد“  “اإليزابيث  جثة  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف 

وبنف�س  ت�سقط  اأخرى  �سحية  هناك  كانت  املوقع،  من  لرفعها  والتجهيز 

اليد القاتلة.. “كاثرين اإيدوز«!

انطلقت �سفارة ال�سرطي املناوب يف )مايرت �سكوير( “اإدوارد واتكينز“ 

منذرة بال�سر ال�سنيع الراب�س هناك بانتظار اجلميع.. جثة مزقة، جثة 

اأخرى يف مدخل املنطقة!

املعتادة  بجولته  يقوم  “واتكينز“  كان  �سباحا،  والن�سف  الواحدة  يف 

املنوطة  الليلية  مناوبته  لواجبات  تبعا  �سكوير(  )مايرت  منطقة  متفقدا 



127

به.. وكان كل �سيء هادئ و�ساكن هناك.. ثمة فتيات ليل يت�سكعن هناك 

املثري  لكن  غريب..  حتى  اأو  للذعر  مثري  �سيء  ال  لكن  الزبائن  بانتظار 

للده�سة حقا اأن يعود اإىل نف�س املنطقة بعد ربع �ساعة ال تزيد ليجد جثة 

تنتظره هناك!

كانت اجلثة تعود اإىل موم�س اأربعينية اأخرى “كاثرين اإيدوي�س« 28، ذات 

ال�ستة واالأربعني خريفا، كانت مزقة بفظاعة، وحتى مع الظالم املتناثر 

هنا وهناك كان من املمكن روؤية اأي معاملة فظيعة تلقتها تلك امل�سكينة.. 

يكفي فقط اأن بطنها كان م�سقوقا واأح�ساوؤها م�سحوبة اإىل اخلارج تطل 

على العامل بفزع وذهول!

اأطلق “واتكينز“ �سفارته وهرع اإىل خمزن ال�ساي، املوجود على مقربة 

خلفه  هرع  ي�سر..  ال  الذي  باكت�سافه  ليبلغهم  وجرى  اجلثة،  موقع  من 

بال�سبط..  االأمر  ما  لريى  موري�س“  جيم�س  “جورج  الليلي  احلار�س 

و�سرعان ما جتمع رجال ال�سرطة املنبثني يف نواحي وايت�سابل يف مدخل 

مايرت �سكوير وُطلبت النجدة.. 

اجلميع  ا�سمئزاز  اأثارت  اأنها  لدرجة  فعال..  ُمزرية  بحالة  اجلثة  كانت 
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وذعرهم، مبا فيهم د “فردريك جوردون براون“ اجلراح التابع جلهاز 

�سرطة لندن.. و�سل الرجل، حامال حقيبة اأدواته االأ�سا�سية، بعد اأن دقت 

الب�سعة  اجليفة  تفح�س  يف  واأخذ  بقليل..  �سباحا  الثانية  معلنة  ال�ساعة 

التي كانت كل ما تبقت من “كاثرين“ بعد اأن انتهى منها ال�سفاح الرهيب!

كعادته قطع حنجرة ال�سحية بجرحني كاملني.. على ظهرها �سجيت املراأة 

القتيلة وتعرى ن�سفها االأ�سفل بوا�سطة رفع ثيابها فوق بطنها ما جعل 

موؤخرة  على  ومنزلقة  قلن�سوة خملوعة  ثمة  للعيان..  مك�سوفتني  فخذيها 

روؤية  من  يتمكنوا  مل  اجلامد..  الراأ�س  حتت  تقبع  االآن  و�سارت  راأ�سها، 

الكتف  يواجه  بحيث  ي�سارا  اإدارتها  الراأ�س متت  الأن  البداية،  وجهها يف 

االأي�سر ويبدو كما لو كان يف خ�سومة مع القادمني.. وحني جتا�سروا على 

املمزق  الوجه  لروؤية  بالذعر  اجلميع  اأ�سيب  حالته،  لتفقد  الوجه  اإدارة 

القاتل  اأن  ويبدو  مفقودة،  و�سوانها  ب�سحمتها  اليمني  االأذن  املقطع.. 

اأخذها معها كنوع من التذكار.. واأ�سفل كانت البطن مفتوحة واالأح�ساء 

مت جرها عرب جرح البطن وو�سعت فوق الذراع االأمين الذي ُحرك اإىل 

تقبع  بينهما  الواقعة  امل�ساحة  ويف  اجل�سم..  و�سعية  على  عموديا  االأمام 
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الدعابة،  �سبيل  على  اجل�سم،  من  انتزاعها  مت  اأنه  يبدو  حلمية  كتلة 

وو�سعت لتتو�سط اجل�سم والطرف االأمين املمدود.. رحمها اختفى مثلما 

حدث يف حالتني �سابقتني.. لكن كان هناك �سيء خمتلف تلك املرة!

�سيء مثري للده�سة واخلوف.. وميكن اأن يوؤدي، اإذا مل ُيعالج جيدا، اإىل 

وقوع فتنة طائفية يف مدينة لندن!

واأُخذت  ترتديه،  ال�سحية  كانت  الذي  املئزر  القاتل قطعة من  لقد مزق 

ال�سارع املجاور.. لكن كان هناك �سيء  واألقيت يف  بالدم  امللوثة  القطعة 

اآخر، عدا القطعة امللوثة بالدم، يف املوقع.. كتابة على اجلدار بالطب�سور!

“اليهود قوم ال ُيالمون على اأي �سيء! »
اأو  بها،  يوؤمن  حقيقة  مقررا  اأو  مازحا  �سرير،  منتحل  اأو  القاتل،  كتبها 

املوقوتة  القنبلة  تلك  اخلطرة،  العبارة  تلك  احلاالت  كل  ويف  مهددا.. 

اجلميع..  وجوه  يف  لتنفجر  هنا  تبقى  اأن  يجب  ال  بالطب�سور،  املح�سوة 

“ت�سارلز وارن”،  العا�سمة  باأمر من مندوب �سرطة  الكتابة فورا  اأزيلت 

اأزيلت حتى قبل اأن يتاأكدوا ما اإذا كانت قد كتبت بيد عابث مر من املكان 

بال�سدفة اأم باليد القاتل املجهول نف�سه!

*****
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وقفت الفتاة جامدة يف مكانها حتى ت�سلبت اأطرافها وتيب�ست مفا�سلها.. 

�سيء رهيب اأن جُترب على اأن تبقى �ساكنا، ك�سمكة ميتة، واقفا يف و�سع 

واحد طوال �ساعات، عمل غري حمتمل.. اإال يف حالة ال�سرورة الق�سوى، 

وقد كانت “ماري جني كيلي“ 29 تعاين من حالة �سرورة ق�سوى يف اأق�سي 

مداها.. كانت الفتاة الع�سرينية ال�سقراء تعمل اأ�سال كموم�س ن�سطة يف 

للفنانني  كنموذج  العمل  اإطالقا يف  تفكر  املتعفنة.. ومل  وايت�سابل  اأنحاء 

املجانني، الذين هم على �ساكلة الفنان الذي اأوقفها اأمامه �ساعات طويلة 

لري�سمها حتى كاد ُيق�سى عليها، اإال ب�سبب الك�ساد الذي اأ�ساب مهنتها 

مهنة  كانت  امل�سرفة..  غري  املهمة  تلك  من  املربوط  دخلها  وتناق�س 

املوم�سات قد تعر�ست ل�سربات قوية ب�سبب جرائم وايت�سابل املروعة التي 

على  اخلائفني  الزبائن  من  الكثري  اأرجل  وقطعت  املا�سي،  ال�سهر  بداأت 

قللن من  اأنف�سهن  الهوى  بنات  �سوارع احلي، وحتى  الغالية عن  حياتهم 

املقامة  البغاء  بيوت  اأغلبهن مبمار�سة مهمتها داخل  والتزمت  حما�سهن 

بحثهن عن  بعيدا يف  يذهنب  اأال  على  اأو حر�سن  ركن من احلي،  كل  يف 

الزبائن، ويلتزمن بعدم االقرتاب اأو تقدمي اخلدمة الأي زبون يبدو مريب 
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ال�سكل اأو غري واعد مبا يكفي.. 

لذلك حينما طلب ذلك الفنان خدماتها، بعد اأن اأعجب مبنظرها وبقدها 

املم�سوق، مل متانع اإطالقا، �سحيح اأنها ا�سرتطت عليه يف حتديد االأجر 

عن اأربع �ساعات من الثانية وحتى ال�ساد�سة م�ساء، اإال اأنها مل تفرتمِ عليه 

يف هذا االأمر، فعمل النموذج، الذي مل جتربه من قبل، لي�س عمال مي�سورا 

باأي �سكل من االأ�سكال.. 

التي  الف�سيحة  الغرفة  يف  مر�سمه،  يف  االأول  اليوم  يف  اإليه  ذهبت  حني 

يتخذها مر�سما له يف �سارع يقع بالقرب من وايت�سابل، عاملها بلطف.. 

كان ودودا للغاية معها.. اأجل�سها فوق معقد مرتفع قليال، وقدم لها م�سروًبا 

بر�سمها..  �سيقوم  ال  �سياأكلها  وكاأنه  باإمعان  يتاأملها  ق  طفمِ ثم  كبرًيا.. 

مهنتها  بحكم  اعتادتها  التي  اجلريئة،  الفاح�سة  لنظراته  ت�سطرب  مل 

ال�سوداء، لكنها اأح�ست بغرابة �سلوكه معها واختالف معنى نظراته.. مل 

حت�س اأنه يتفح�سها كفنان اأو حتى كرجل، بل �سعرت بنظرات ق�ساب اإىل 

ذبيحته وهو ي�ستعر�س تفا�سيلها بتلك الطريقة الغريبة!

“ماري  هل ارجتفت ذعرا.. ال مل يكن الذعر مفردا متوفرا يف قامو�س 
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جني كيلي“ اخلا�س، تركته يفعل ما يود فعله، واأطاعته على الفور حينما 

حيث  احلائط،  اأمام  وقفت  العارية..  �سورتها  لر�سم  باال�ستعداد  اأمرها 

مراعي  ت�سور  تقريبا،  متاما  تغطيه  هائلة،  لوحة  خلفها  اجلدار  احتل 

اأم الب�سر، وهي  اإنه �سيتخذها منوذجا للمراأة االأويل، حواء  الفردو�س.. 

للمرة  تراه  الذي  “اآدم«،  وليفها،  للقاء  اأدغال اجلنة ذاهبة  خارجة من 

االأويل.. 

فتاة  �ساأنها هي،  ما  ولكن  اأكرث غرابة..  لوحة  لفكرة  كان منظرا غريبا 

ورغم  وتطيع..  ت�سدع  اأن  اإال  عليها  ما  وال�سراء،  البيع  البارعة يف  الليل 

اأنها مل جترب التجمد يف و�سع واحد طويال، واآملها ذلك يف املرة االأويل 

كثريا.. اإال اأن االأجر امل�ساعف الذي قدمه لها ال�سيد الفنان، عقب نهاية 

لها  �ساعف  لقد  اآالمها..  لكل  ال�سفاء  فيه  كان  االأول،  اليوم  يف  العمل 

القيمة املتفق عليها واأعطاها ب�سخاء.. ابت�سمت املوم�س الع�سرينية وهي 

اأقل.. خا�سة وهي قد  اأنها ح�سلت على ما ت�ستحقه متاما ورمبا  تتخيل 

قدمت له خدمة مزدوجة!

�ساعات  لعدة  ال�سابق  الو�سع  نف�س  يف  فجمدها  التايل،  اليوم  يف  عادت 
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اأن ينتهي من لوحته بالفعل.. �سعدت لذلك،  اأو�سك  اأو  اأنه كاد  حتى بدا 

وت�سورت اأنه ما اإن ينتهي من تلك اللوحة، حتى ي�ستاأجر ج�سدها، ولي�س 

روحها التي مل يتبقَّ منها �سيء، ليكون منوذجا له للوحة اأخري.. 

لكنه اأقدم على فعلة يف غاية الغرابة وال ميكن ابتالعها اإال اإذا �سدرت من 

فنان خمتل كما هو ال�سائع عن �سنف الفنانني عامة.. فعندما جاءت اإليه 

يف اليوم الثالث.. طردها بكل ب�ساطة ومن على باب املر�سم!

مل تكن اللوحة قد انتهت بعد، وال زالت ثمة نقاط فارغة بها حتتاج اإىل 

ملء، وتنق�سها رتو�س كثرية.. برغم ذلك فهي قد ح�سلت على اأجرها، 

اللوحة فال  اأمر  اأما  ت�سكو..  اأن  ولي�س من حقها  ال�سابقني،  اليومني  عن 

يعنيها يف �سيء!

وهكذا ان�سرفت بب�ساطة.. متوقعة اأنها لن ترى ال�سحنة الو�سيمة للفنان 

املعتوه مرة اأخري.. لكنها كانت خمطئة فيما يبدو، فقد كان مقدرا لها اأن 

تراه مرة ثانية.. ولكن تلك املرة �ستكون خمتلفة، متاًما، عن املرة االأويل!
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)8(
ال�سئيل.. كانت رغم كل  اأجرها  الفتاة  َنَقَد  اأن  اأخرًيا بعد  الزبون  ابتعد 

�سيء را�سية، فقد ات�سعت جتارتها وزاد زبائنها، ور�سيت باالأجر القليل 

الأنها اآمنت باأن جمع القليل على القليل �سيجعل يف يدها كثريا يف اآخر كل 

ليلة.. 

به  والعار، جتاه ما تقوم  وال�سفقة، بل  باالأمل  االإح�سا�س  االأم عن  توقفت 

ابنتها املراهقة جللب املال اإىل البيت ال�سيق املتهاوي.. اأمدها مر�سها 

تعد  فلم  “هيدويج“  اأما  الق�سوة..  القوة ومزيد من  الطارئ مبزيد من 

اأ�سال.. تعودت على الت�سكع يف ال�سوارع وا�سطياد الزبائن  ت�سعر ب�سيء 

ُذْعرها من  بع�سهم اخلطرة.. حتى  ونزوات  وثقلهم،  �سخافتهم  وحتمل 

بروز هذا القاتل اجلهنمي اأمامها، مرة اأخري، بداأ يخفت قليال، واإن مل 

يتال�َس كليًّا بالطبع.. 

الليلة التي وقعت عيناها  لقد وقعت ثالث حوادث قتل يف وايت�سابل بعد 
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داهمتها  واإن  بعدها،  تره  مل  بالظالم..  املكت�سية  احلي  اأزقة  يف  عليه 

تقع  اأو  منها،  يقرتب  رجل  كل  اأن  تتخيل  جعلتها  رهيبة،  ارتيابية  نوبات 

عيناها عليه يف ركن مظلم هو ذاته ال�سفاح الذي قطع عنق “بويل“ اأمام 

ناظريها، و�سرب اأعناق بقية الن�سوة امل�سكينات.. 

اأزاحتها  اأو  خماوفها،  على  وتغلبت  �سمدت  النهاية،  يف  �سمدت  لكنها 

اإىل ركن جمهول من كيانها، حتى ال تتعر�س للدمار اأكرث ما حاق بها 

االأفواه  تلك  واإطعام  ال�سغري  املنزل  يف  جائعة  اأفواه  فهناك  بالفعل.. 

م�سئوليتها هي وحدها.. فال اأحد هناك لي�ساركها يف حتمل تلك امل�سئولية 

اجل�سيمة!

االأم ال تزال هناك.. لكن ماذا بو�سع امراأة مري�سة م�سدورة �سعيفة اأن 

تفعل؟!

هذه م�سيئة الرب.. ولتكن م�سيئته رغم كل �سيء!

مرير القدر لكننا جمربون على جترع كاأ�سه حتى الثمالة.. 

ذهبت فاحتة عيناها املرهقتني.. َغَفت وهي جال�سة اإىل طاولة قذرة يف 

حان )االأجرا�س الع�سرة( واأخذت حتلم وت�ستعر�س خواطرها وخياالتها، 
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هتها رفيقتها “�سي�سلي“ التي جاءت  حتى �سقطت راأ�سها فوق الطاولة.. نبَّ

وجهها  تزين جانب  وبع�س اخلدو�س  باحلمرة  م�ستعل  ووجها  االأثر  على 

ورقبتها.. ابت�سمت لها “هيدويج“ املرهقة وت�ساءلت وهي ت�سري للخدو�س 

الظاهرة بجالء على ب�سرة �سديقتها:

“اأتقعني دائما مع الرجال من هذا ال�سنف؟!«
واأجابت  ب�سنة مك�سورة  االأ�سفل  ب�سعادة، وظهرت فكها  االأخرى  �سحكت 

بال اكرتاث:

“اإنني اأنتقيهم يا فتاة )ثم مالت لتقرتب من �سديقتها كثريا واأ�سرت لها 
بهم�س تاآمري( فاأنا اأحب ذلك يف الواقع!«

ترافق  كانت  لذلك  الطبيعية،  غري  امليول  نف�س  “�سي�سلي“  لدى  كان 

الزبائن الذين لهم نف�س التوجهات، ومل تكن جتد غ�سا�سة يف هذا االأمر 

اأو ترف�سه:

لك يف النهاية لكومة حلٍم من فرط  “اأمتنى اأن تقابلي الزبون الذي ُيحوِّ
هيامه بك!«

�سحكت االأخرى ثم اأجابت اإجابة مثرية للرعب وال�سفقة:
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ا يا فتاة.. فاأنا لن اأخ�سر �سيًئا كثرًيا لو حدث ذلك!« “اأمتنى ذلك اأي�سً
ا: ا بل ورمبا تتمناه اأي�سً بدا اأن “�سي�سلي“ م�ستعدة للموت حقًّ

“لعل القاتل الطليق يعرث عليك ويحقق لك اأمنيتك قريبا!«
مل ت�سحك “�سي�سلي“ وهى جُتيب ب�سدق كامل:

“هل تعلمني اأنني اأمتنى روؤيته فعال!«
ذهلت “هيدويج“ وقالت بده�سة:

“اأُجننت؟ �سيقتلك وميزق اأح�سائك كما فعل بهن!«
لكن الفتاة غري املتمالكة لقواها العقلية فيما يبدو اأجابت وهي تهز راأ�سها:

“لي�س �سيئا! البد اأنه ظريف وو�سيم.. اأتعرفني اأنني متاأكدة من اأنه بالغ 
الو�سامة وظريف ومهذب!«

ا: تيقنت “هيدويج“ من جنون �سديقتها املطبق فقالت متو�سمة فيها �سرًّ

وحينها  ليمزقك..  ذراعيه  بني  قريًبا  نف�سك  و�ستجدين  جمنونة  “اأنت 
ا!« �ستعرفني اأنه و�سيم ومهذب حقًّ

ت بقول �سيء ما لكنها اأ�سارت اإىل الركن فجاأة  �سحكت “�سي�سلي“ وهمَّ

و�ساألت رفيقتها بجدية:
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“هل تعرفني هذه؟!«
ال! مل تكن تعرف املراأة امل�سار اإليها وال توّد ذلك.. 

“من هي؟! »
�ساألت ثم ا�ستدارت لتنظر نحوها.. كانت امراأة طويلة جميلة ب�سعر اأ�سقر 

قبعة  تعتمر  كانت  النظافة..  فرط  من  يلمع  اأبي�س  جلدي  ورداء  طويل 

املنا�سد  بني  وُخيالء  باأنفة  وتتم�سى  ال�سوداء  بالدانتيال  مزينة  �سغرية 

الزبائن  هوؤالء  من  كثري  كان  الثقالء..  وزبائنهن  الليل  ببنات  املكد�سة 

يديرون روؤو�سهم حينما متر املراأة ذات الرداء اجللدي بقربهم ويرمونها 

بعبارات غزل �سادقة، وهذا كان ُي�سبب مزيًجا من الغيظ والغرية والقهر 

احل�سد  بنظرات  املراأة  يحدْجن  كانوا  الالئي  الن�سوة  من  لرفقائهم 

باأن  االأقل،  على  اأنف�سهن  وبني  بينهن  يعرتفن،  كن  لكنهن  والكراهية.. 

اأولئك الرجال امل�ساكني معذورون.. فقد كانت املراأة بالغة اجلمال بالفعل!

“اإنها “جني كيلي«! 
ال�سراب  بع�س  كانت حتت�سي  لتي  ا  “هيدويج  فتنبهت  “�سي�سلي“  قالت 

وقالت:
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“اأح�سب اأن ا�سمها “ماري«.. �سمعتهم ينادونها “ماري“ االآن! »
“نعم اإن “جني “هو ا�سمها االأو�سط.. ا�سمها االأول هو “ماري«!

“نعم!«
قالت “هيدويج“ فهتفت االأخرى وهي تفرك يديها:

“مالنا ولها.. ماري اأق�سد.. هيا نبحث عن العمل!«
كانت “�سي�سلي“ ن�سيطة اليوم رغم ما اأملَّ باملهنة من ك�ساٍد ب�سبب جرائم 

هذا الوح�س املتخفي، لكن ال يحق لها والأمثالها ال�سكوى.. فقد ك�سدت كل 

اأنواع التجارة هنا.. حتى حمالت اجلزارة خ�سرت وكاد بع�سها يتعر�س 

لالإفال�س ومن ثم الغلق.. وهكذا انهارت جتارتني مت�سابهتني معا.. جتارة 

حلوم املوا�سي وجتارة حلوم الب�سر!

*****
اأن�ساأ  الذي  لو�سك«،  “جورج  ال�سيد  تلقى  اأكتوبر  من  ع�سر  ال�ساد�س  يف 

الذاتية،  العريق بجهوده  جلنة خا�سة حلفظ االأمن يف حي )وايت�سابل( 

ر  املُ�سمِ ال�ّسمج،  فكاتبها  كذلك..  ُمرعبة  ورمبا  غريبة..  م�ستفزة  ر�سالة 

على اأنه �سفاح املوم�سات ب�سحمه وحلمه، مل يكتفمِ بكلماته املهينة املثرية 
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اجلحيم(  )من  املعنونة  ر�سالته  مع  �سغرًيا  طرًدا  اأرفق  بل  لال�سمئزاز 

ال�سحية  وتخ�س  ب�سرية  اأنها  املر�سل  يزعم  كلية  ن�سف  يحوي  طرًدا 

الرابعة “اإيدوز«:

من اجلحيم  اإىل ال�سيد “لو�سك«

اأر�سل لك ن�سف الكلية الذي اأخذته من امراأة واحدة.. لقد قليته واأكلته.. 

اإنه لذيذ! قد اأر�سل لك ال�سكني الدامي الذي قطعت به الكلية.. هذا لو 

انتظرت قليال!

اأم�سكني اإن ا�ستطعت يا �سيد “لو�سك«

“جاك “املمزق ( 30
كانت الكلية، التي قد تكون ب�سرية وقد ال تكون، قد حفظت بعناية يف روح 

النبيذ.. لكن بقي ال�سك يف طبيعتها قائًما.. هل هي كلية ب�سرية اأم اأنها 

جمرد لعبة �سمجة من �سخ�س عفن يبغي ترويع النا�س دومنا داٍع.. لقد 

ق�سي االأمر على يدي طبيب متخ�س�س.. اإنها كلية ب�سرية ما من �سك يف 

ذلك.. لكن هل هي تخ�س املراأة “اإيدو�س«.. هل هي كذلك فعال؟!

*****
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بقية  وقوع  عام  )نف�س  1888م  عام  من  نوفمرب  من  التا�سع  ليلة  يف 

بالبيت  اجلرائم( كانت هناك امراأة وحيدة ترقد يف غرفتها ال�سغرية 

رقم 13 ب�سارع دور�سيت خلف حمكمة “ميلر“ تتهياأ للنوم.. كانت امراأة 

وحيدة  كانت  اأنها  ورغم  والع�سرين،  اخلام�س  عامها  يف  جذابة  جميلة 

اإال اإنها فيما يبدو كانت تتوقع ح�سور زائٍر ما.. الأنها اأبقت باب غرفتها 

ن�سَف مفتوح، لعلها كانت تنتظر زبوًنا، اأو ليته يكون “جو“ قد عاد بعد 

اأن اأدرك خطاأه واأتى، مرة اأخري، لي�سححه.. وبدا اأن رجاء “ماري“ قد 

يب فوًرا الأنها �سرعان ما �سمعت دقات حذرة على باب غرفتها..  اأ�سُتجمِ

ب�سعرها  األقت  اأن  بعد  بال�سعف،  متظاهرة  الفرا�س  يف  نف�سها  و�سعت 

ُمغرمِ وجذاب..  ب�سكل  راأ�سها  اأ�سفل وحول  الو�سادة  الطويل وفر�سته على 

تنحنح القادم وتاأكدت “ماري“ اأنه لي�س حبيبها “جو بارنيت«.. 

“ادخل!«
توؤدي  اأن  قررت  النهاية  يف  لكنها  اأملها..  حتطم  وقد  ُم�ستاءة  هتفت 

عملها كما يجب، فب�سع بن�سات يف النهاية قد تكون خرًيا لها من “جو“ 

الذي ال يُكف  العجوز  “ماكرثي“  ت�سد فم  اأن  للبن�سات  العاطل، فيمكن 
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عن مطالبتها مبتاأخرات االإيجار، بينما ال ميكن ل”جو“ اأن يفعل ذلك.. 

ا..  ُدفع الباب برقة وظهر على عتبته رجل تعرفه م�سبقا معرفة جيدة جدًّ

اإنه الر�سام! ده�ست “ماري“ لظهوره اأمامها وت�ساءلت، وهي ترفع نف�سها 

عن الو�سادة وتلملم �سعرها، عما دعاه للح�سور اإليها يف غرفتها.. بعد اأن 

طردها �سر طردة من مر�سمه!

“ماذا تريد.. �سيدي؟!«
كانت على و�سك اأن حتادثه بلهجة قا�سية لكنها تراجعت اأخرًيا، فلعله اآٍت 

من اأجل �سيء فيه م�سلحة لها، ورمبا جاء ليطلبها من اأجل ر�سم لوحة 

اأخرى:

“مرحبا.. جينجر!« 31
“مرحبا! »

مل جتد فر�سة كافية لُتغادر الفرا�س فقد جاء فورا وجل�س بجوارها على 

ت  ا مكتوًما واهتزَّ طرف ال�سرير.. فاأحدثت نواب�سه املخلخلة �سوًتا خفي�سً

“ماري“ يف مكانها قلياًل:
“ماذا؟!«
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قالت وهي تبت�سم له ابت�سامة �سغرية، فلم تكن تعرف ماذا يريد منها بعد 

وما نوع االبت�سامة املتما�سية مع ما يطلبه:

“جئت الأعتذر لك!«
تاأملت وجهه الو�سيم املنمنم الدقيق للحظة ثم ت�ساءلت مكذبة:

“حقا؟!«
ابت�سم اأكرث وهو مييل نحوها اأكرث ويقول بهم�س متاآمر:

“نعم يا مالكي.. حقا!«
*****

م�سي ُمتعجاًل مذعوًرا حتى كاد اأن يقع على وجهه.. لقد راآه ثانية الليلة 

وزادت �سكوكه حتى كادت ت�سحى يقينا ثابتا! اإن لهذا املخبول عالقة مبا 

باأ�سفار مو�سى اخلم�سة  ليق�سم على ذلك  واإنه  اللعني..  يجري يف احلي 

كلها!

والذي  وايت�سابل  مبنطقة  القاطن  ليفي“  هامي  “جوزيف  ال�سيد  كان 

ُيعاين قلًقا  “ميدل�سيك�س“  يعمل جزاًرا، وميلك متجًرا للحوم يف �سارع 
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وخماوَف هائلة منذ تلك الليلة امل�سئومة التي ُكتب عليه فيها اأن يرى قاتل 

)وايت�سابل( بعينيه ومع ذلك هو جُمرَب على اأال يتكلم!

راآه مع تلك املراأة املدعوة “اإيدوز“ قبل مقتلها ب�ساعات قالئل وكان على 

ثقة من اأنه هو.. لكن هل يتكلم؟!

هل يف�سي ال�سر؟!

هل يذهب اإىل �سكوتالنديارد ويغري اإفادته ويعرتف باحلق؟!

اإليها وُيحذرها ما ي�سك باأن زوجها  ويتحدث  “�سارة“  هل يذهب اإىل 

من  ليتخل�سوا  عقلية  م�سحة  اإىل  ُير�سلوه  اأن  االأف�سل  من  رمبا  يفعله.. 

جرائمه وُيخل�سوا منه لندن باأ�سرها!

لكن ما زال ال�سوؤال حائًرا يف ذهن ال�سيد “ليفي«: هل يتكلم؟!

هل ي�سي بابن جلدته وابن مهنته وجاره؟!

يا لها من ورطة علقت فيها يا “جوزيف«.. فكر ثم ت�سرف بحنكة وبخبث 

الثعلب يا رجل، واإال هلكت وحلقت باأولئك املوم�سات املقطعات!

*****
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“حتى متى تعتقد اأنه ميكنها اأن تخبئ نف�سها؟! »
“ماري  ال�ساقطة  الفتاة  غرفة  حول  يدور  وهو  بوير“  “توما�س  ت�ساءل 

كيلي«، يعد اأن دق بابها عدة مرات ليتح�سل منها على االإيجار املرتاكم 

الغرفة  بها  ليخرتق  العثور على طريقه  اأ�سابيع، حماوال  �ستة  منذ  عليها 

املغلقة دونه، بعد اأن رف�ست املوم�س املاكرة اأن تفتح له الباب قطعا.. 

اإنها تخفي نف�سها عنه اإذن وتتعمد جتاهله!

ح�سنا يا “ماري«.. ح�سنا جدا!

على اأطراف اأ�سابعه  “توما�س“  �ساأفاجئك من حيث ال ت�سعرين.. �سب 

“كيلي«،  اإىل م�ستوى نافذة مرتفعة قليال تفتح على غرفة الفتاة  لي�سل 

وكانت مك�سورة حل�سن حظه، ول�سوء حظها هي، فتمكن من اأن يدخل يده 

ويزيح ال�ستار فجاأة ملقيا بنظرة اإىل الداخل.. 

كانت هناك اإ�ساءة ب�سيطة من م�سباح �سعيف يف الداخل وكانت الغرفة 

لكي  وا�ستعد  ب�سره  “توما�س“  اأَحدَّ  املعتمة..  وباالأركان  بالظالل  مليئة 

يفاجئ املراأة املختفية بنداء مباغت يجعلها تذوب خجاًل وهلًعا.. 

““ماري “ال ميكنك..«
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اأطراف  على  اال�ستناد  و�سع  مغرًيا  للخلف  وتراجع  فجاأة  كالمه  قطع 

الفتاة  راأى  لقد  اأنفه..  ويه�سم  ينكفئ على وجهه  قدميه فجاأة حتى كاد 

التي يبحث عنها مددة يف �سريرها.. مقطعة اإرًبا! 

هذه  بعينيه  لريى  ماكرثي“  “جون  �سيده  ليح�سر  وجري  هلًعا  �سرخ 

البلوى التي مل تكن يف احل�سبان!

*****

ملطختان  يداه  كانت  يالحقه..  �سيطان  من  يفر  وكاأنه  بيته  اإىل  اأ�سرع 

بالدم وعيناه منتفختان والدم يكاد ينبثق منهما.. 

اإنه ي�سعر بامتالء و�سبع  اأكرث لياليه جنونا ورعونة..  لقد كانت تلك هي 

وكاأنه اأكل فياًل باأكمله.. ي�سعر باأنه امتالأ وفعل كل ما كان يود فعله وقد 

بداأت قواه تُخور فعال!

كانت يداه مثقلتان باالأمل وثمة نب�س يدق يف عروق راأ�سه ويكاد يفجرها!

�سيذهب االآن اإىل البيت.. �سيذهب اإىل “�سارة“ �سيقول لها اإنه �سي�سبح 

ثم  طيبا..  اأًبا  �سيكون  اإنه  لها  ويقول  “را�سيل“  و�سُيَقبل  طيبا  رجال 
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�سيدخل غرفته ويقتلها!

اجلرثومة اللعينة.. البد اأنها تنتظره هناك يف اأبهى حللها واأمّت زينتها!

و�سُيه�سم  �سريره  طرف  فوق  عاريتني  بقدمني  جتل�س  وهي  �سُيفاجئها 

حلمها  �سيقطع  اإرًبا..  اإمَِرًبا  اأو�سالها  �سيقطع  ثم  يديه  بقب�ستي  راأ�سها 

ويخرج اأح�سائها ويه�سم عظامها وي�سوه وجهها!

قاد ج�سده املُثقل اإىل املنزل ثم حكَّ راأ�سه وهو يف منت�سف الطريق وغري 

راأيه.. �سيذهب اإىل دكانه اأوال! متجره املغلق منذ �سهور و�سهور.. 

ووجد الظالم والرهبة ي�سيطران عليه.. مل  “ميدل�سيك�س“  و�سل �سارع 

يتبقَّ اأحٌد مل يطارده �سبحي “اإليزابيث“ و”كاثرين“ وال عفريت الطاعن 

املتواري عن االأنظار! طرد ال�سفاح النا�س من �سوارعهم فاختبئوا داخل 

جدرانهم الرطبة العفنة كاجلرذان.. م�سري الئق بهم بحق ومنا�سب لهم 

متاًما!

مد يديه داخل �سرتته يبحث عن مفاتيحه.. اأتراه ال زال يحملها معه اأم 

اأنه اأوقعها منذ زمن!

مل يعد يذكر.. لكنها بالتاأكيد يف مكان ما هنا.. لياأخذه ال�سيطان اإن مل 
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يعرث عليها! لكن يبدو اأن ال�سيطان كان يف غنى عن �سخ�س خمتل مهوو�س 

ُمهمل يف  الأنه �سرعان ما عرث على مفاتيحه داخل جيب داخلي  كهذا.. 

�سرتته البالية!

املتينة  الدوبارة  معلقان يف خيط من  اأكرث،  ال  مفتاحان  املفاتيح،  اأخرج 

التي كادت تبلى هي االأخرى.. 

تلف  ثلجية  بقب�سة  اأح�س  للحظة..  ذهنه  وت�سو�س  املفاتيح  منه  �سقطت 

اأمعائه وب�سحابة حمملة بالغبار تدوي كالرعد حول راأ�سه.. غامت عيناه 

ودار راأ�سه واأح�س اأنه �سي�سقط على االأر�س!

ت�سدد قليال ونف�س راأ�سه بقوة.. ا�ستعاد قدرا من �سيطرته على نف�سه.. 

واأيهما  البيت  مفتاح  اأيهما  تخمني  حماوال  للحظة..  وتاأملهما  كفه  فتح 

الذي يفتح قفل املتجر! زغللت عيناه بقوة واكتنفه دوار عنيف جدا.. ترنح 

قليال وكاد ي�سقط على االأر�س..  مد يديه، قبل اأن ي�سقط بلحظة واحدة، 

�سعتهما  على  عيناه  فتح  الثقيلة..  اخل�سبية  الباب  عار�سة  اإىل  وا�ستند 

حماوال ت�سفية ذهنه ومطاردة الدوار الذي يع�سف براأ�سه ويجعل الدنيا 

تدور يف دوامات من حوله.. 



150

متكن من فتح باب املتجر اأخرًيا.. 

ع�س�ست العناكب يف كل ركن من اأركان الدكان ال�سغري وتغطت االأر�سية، 

التي كانت ذات يوم المعة، باالأتربة والغبار وبقايا متعفنة قدمية كادت 

تتحول اإىل تراب ه�س الأ�سياء ال تعرف ماذا تكون بال�سبط.. 

اأكرب  “جاكوب ليفي«، الذي كان يوًما من  ع�س�س اخلراب هنا يف متجر 

جماهري  من  واإقبااًل  رواًجا  واأكرثها  )وايت�سابل(  يف  اللحوم  متاجر 

التي  للعناكب  وموطًنا  للعفن  وكًرا  اأ�سبح  فقد  االآن  اأما  امل�ستهلكني.. 

يَم خيَّبت اأملك واأمل  تدلت بيوتها يف الزوايا كعناقيد من خيبات االأمل! فمِ

عائلتك يا “جاكوب«.. اأي�ستحق االأمر كل هذه املعاناة وكل هذا اجلنون؟!

مرة  وار  الدُّ داهمه  بيديه..  وجهه  عن  العناكب  �سباك  يذود  وهو  دخل 

املغطاة  التقطيع  من�سدة  اإىل  �سريعا  فا�ستند  املرة..  هذه  واأ�سد  اأخرى 

بالدم اجلاف والعفن القدمي.. رفع راأ�سه قليال ليجد ظال مند�سا و�سط 

الظلمة يقف على باب متجره!

غامت عيناه وت�سو�ست روؤيته.. اأح�س بنذير اخلطر فمد يده �سريًعا وتناول 

م�ستعدا  متحفزا  عليه  قب�ستيه  واأحكم  بقربه  ملقى  عمالًقا  �ساطوًرا 
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ملجابهة اأي خطر يف العامل.. للحظة ابت�سم وقد تخيل اأنه مالك املوت.. 

اأدرك  ما  �سرعان  لكنه  اأبيه!  مع  هناك  ليبقى  اجلنة  اإىل  لياأخذه  جاء 

معقوفة  اأنف  له  املوت،  مالك  كان  ولو  حتى  مالك،  يوجد  فال  خطاأه.. 

ا�سم �ساحب  يعرف جيدا  اإنه  للقرف..  وفم �سغري مزموم مثري  قبيحة 

هذه املالمح املرموقة!«

“جوزيف؟!«
هتف مت�سائال والدوار يدير راأ�سه ويفتتها كحبة قمح يف طاحونة:

“عمت م�ساء يا “جاكوب«!«
جتنب  حُماواًل  وحذٍر  بحر�ٍس  ب  اخلرمِ املتجر  اإىل  يدلف  وهو  االآخر  قال 

تلطيخ ثيابه النظيفة بالعفونة املنت�سرة هنا وهناك:

“ال اأريد م�ساءات وال �سباحات اأخرى يا “هامي“ احلقري!«
كان ردا متوقعا متاما من “جاكوب“ الذي ُيكن كراهية �سديدة للقادم 

رغم اأنهما ينتميان لكل االأ�سياء الواحدة يف الكون.. نف�س ال�سكن واملهنة 

والديانة وحتى لقب االأ�سرة ذاته “ليفي«!«

“ال تكن �سك�سا هكذا يا اأخي!«
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قال “جوزيف“ وهو يدنو، متخذا نف�س احلذر، نحو “جاكوب“ امل�ستند 

على  منه  ويقع  يفلت  اأن  خ�سية  كتفيه  اإىل  راأ�سه  م�سنًدا  من�سدته  اإىل 

االأر�س!

“ماذا تريد؟!«
�ساأله “جاكوب“ وهو ي�سعر بكراهية وحقد كبري نحو هذا املخلوق اللزج 

ورغبة حقيقية يف اإيذائه:

“اإنك مدين يل ب�سكر �سغري يا اأخي.. فقد �سلَّلت ُمَتَعقبيك!«
مل يكن “جاكوب“ يف حالته الراهنة، من االأمل والدوار اللذين يع�سفان 

براأ�سه وت�سو�س الروؤية، لديه اأدنى ا�ستعداد حلل األغاز اأو البحث عن حلول 

الأحجيات؛ فلم يفهم حرًفا ما يقوله زميله:

“متعقبي؟!«
ابت�سم “جوزيف“ وقال بلهجة فيها مزيج من التهديد وال�سماتة واملّن:

“لقد راأيتك مع تلك املراأة.. تلك املراأة “اإيدو�س«.. لقد �ساألوين و�سللتهم 
الأجلك والأجل “�سارة »!«

ي�سرد ق�سته  “جوزيف“  بعينني من نار، فا�ستمر  “جاكوب“  ق فيه  حدَّ
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التي مل يعلم بها االأول اإال االآن فقط:

هل  �سكوير  مايرت  الكني�سة..  تلك  عند  املراأة  تلك  ب�سحبة  “راأيناك 
و”هاري�س«31..  “الويند“  املرموقني  والرجلني  اأنا  ثالثة..  كنا  تذكر؟! 

�سللت  لقد  اأ�سكتهما..  لكنني  بحقك  التكلم  اأرادوا  لقد  اأتذكرهما؟! 

�سكوتالنديارد الأجلك يا “جاكوب««

كان من الوا�سح اأن ثمة غر�س قذر للغاية يقبع خلف عبارات “جوزيف“ 

احلري�سة املُنتقاة بعناية الإ�سعار الرجل املري�س امل�سكوك باأمره بالف�سل 

اأنه يبايل بكل هذا..  “جاكوب“  الذي ميلكه عليه.. لكن مل يظهر على 

تدوي  لعا�سفة  م�ست�سلما  وقال  للغاية  غبية  ب�سمة  عن  فمه  ثنايا  ان�سقت 

داخل راأ�سه:

“وماذا تريد االآن.. قبلة؟!«
يخمن  بداأ  قد  الزهري،  به  اأحلقه  الذي  الدمار  رغم  “جاكوب«،  كان 

يريده  االأخري عما  انتظر حتى يف�سح  لكنه  ابن جلدته اخلبيث،  غر�س 

بوقاحته املعهودة:

“ال!! احتفظ بتلك القبلة الإحدى تلك الفتيات.. اإنني اأريد �سيئا اأكرث من 
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قبلة!«

يعد  فلم  االنفجار..  على  يو�سك  وراأ�سه  نفد،  قد  “جاكوب“  �سرب  كان 

يتحمل املزيد من اللف والدوران.. واأجاب على “جوزيف“ بحركة بذيئة 

دم لها الثاين للحظة، ثم تدارك اأمره وتذكر اأنه يتعامل اأ�سال  للغاية �سُ

مع خمتل:

““جاكوب«.. ما حاجتك بذلك املتجر بعد االآن؟!«
“اآه!«

رد “جاكوب“ وهو يقاوم الرتنح باآخر رمق لديه من القوة:

يره و�ساأجعله متجر حلوم ناجح.. اأجنح متجر حلوم يف  ْعني اإياه.. �ساأُدمِ “بمِ
وايت�سابل كلها..«

�سيطانية  بنظرة  الي�سرى  عينه  ملعت  وقد  “باحتقار  “جاكوب  له  نظر 

خميفة:

“مل تعد حتتاجه يف �سيء بعد ذلك.. و�سيبقي ا�سم عائلة “ليفي“ م�سهر 
عليه ولن يتغري يا عزيزي “ليفي«!«

االآن جت�سدت اجلرثومة اأمام عيني “جاكوب«.. راآها تخرج من بني طيات 
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ُم�ستعر�سة  القدمي  اأمام �سديقها  لتقف  وتقفز  العاري  “جوزيف“  �سعر 

مفاتنها القبيحة:

“جاكوب ».. “جيكوبي“ العزيز.. هلم تعال! خذ قبلة يا �سغريي!«
ثم  اأمامه..  �سيًئا  يرى  يعد  ومل  للحظة  ليفي“  “جاكوب  عينا  عميت 

انق�سعت ال�سحابة ال�سوداء وانك�سف اأمامه وجه “جوزيف“ الكريه وعلى 

ثغره ابت�سامة ملق منفرة للغاية.. 

كان الدم ال يزال على يديه.. ولن ي�سريه اأن يرطبهما بقليل منه جمددا.. 

ترك املن�سدة التي كان ي�ستند عليها وم�سي بخطوات مرتنحة ثقيلة نحو 

“جوزيف«.. اأح�س االآخر باخلطر لكنه مل يفكر يف الرتاجع ل�سدة غبائه.. 
ا.. مل يكن على وجهه اأية مالمح ُمنذرة،  اقرتب منه “جاكوب“ كثريا جدًّ

عدا النظرة ال�سقيمة التي تلتمع يف عينه الي�سرى.. ابت�سم لزائره وقال له 

بلهجة رجل عاقل رزين:

“جوزيف«.. اأتعرف؟!«
ليفكر  الكافية  الفر�سة  االآخر  يعطه  ومل  مق�سده  “جوزيف“  يفهم  مل 

بذلك.. الأنه ويف ملح الب�سر، تناول �سكيًنا عمالقة كانت مرتوكة ُمهملة 
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على طرف من�سدة التقطيع، ودفع بها اإىل االأمام.. كانت حركة مباغتة 

للغاية لدرجة اأن “جوزيف“ مل يجد فر�سة للرتاجع حتى اأنغر�س طرف 

ال�سكني يف �سدره.. 

ات�سعت عينا ال�سيد “هامي“ رعًبا واأح�س اأنه قد ق�سي عليه.. نك�س على 

عقبيه �سريعا وقد تاأكد اأن اهلل يحبه.. لقد األهمه خالقه اأن يرتدي معطفه 

لر�سق  واإال  املعتوه..  “جاكوب“  مل�ساومة  يح�سر  اأن  قبل  الثقيل  اجللدي 

طرف ال�سكني يف قلبه بداًل من اأن ير�سق يف املعطف وميزقه!

اأ�سابته �سدمة مروعة و�سحب وجهه وكاد يغمى عليه من ال�سدمة.. وجد 

االآخر يتهياأ ليطارده ويغر�س �سكينه ال�سخمة يف قلبه هذه املرة، ولي�س يف 

ن�سيج معطفه الثقيل.. متالك “جوزيف ليفي“ نف�سه ب�سعوبة وجري على 

يهدد  مذعور  كفاأر  ُمهدًدا  ي�سيح  اأخذ  لكنه  مرعوًبا،  خملخلتني  قدمني 

ا مي�سكه من ذيله: قطًّ

نف�سه  “اإيربلني“  اإىل  �ساأذهب  �سيء..  بكل  �ساأخربهم  “�ساأخريهم.. 
و�سرتى!«

من  �سمعها  كاأنه  بدا  وال  “جوزيف“  بتهديدات  “جاكوب“  ياأبه  مل 
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على  اأخرى  مرة  وا�ستند  املُْقَفر،  متجره  داخل  اإىل  عاد  االأ�سا�س.. 

املن�سدة.. انتابه دوار اأ�سد هذه املرة جعله ي�سعر وكاأنه بالون �سخم بداأ 

الهواء املحبو�س بداخله يف الت�سرب.. دار حوله الكون باأ�سره و�سعر وكاأن 

الكواكب تهوي فوق راأ�سه.. �سطعت ال�سم�س اأمام عينيه يف �سماء ُي�سيئها 

اأح�س براأ�سه تدوي من الداخل  قمٌر �ساحٌب قطعه �سباب لندن وفتتََّه.. 

فقد  اأخريا  عينيه..  ويحرق  اأذنيه  ميزق  الدقات  و�سوت  عمالق  بطبل 

قدرته على البقاء واقًفا.. هوي اأر�سا فارتطم باالأر�سية القذرة ب�سوت 

مدوي.. وبقي مددا هناك حتى عرثوا عليه يف ال�سباح التايل!

كانت تلك اآخر مرة يري فيها ال�سيد “جاكوب ليفي“ متجره ثانية!

*****

هها  ُعوملت تلك الفتاة بوح�سية منقطعة النظري.. لقد مزقها القاتل و�سوَّ

كمخلوق  بل  جميلة،  �سابة  كامراأة  فقط  لي�س  معاملها،  غريَّ  اأنه  لدرجة 

ب�سري اأ�سا�ًسا.. 

فلم يعد الناظر اإليها ي�سعر اأن هذه الكومة من اللحم امل�سوه كانت منذ 
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�ساعات قالئل فتاة �سقراء ذات عيون زرقاء �ساحرة ت�سمى “ماري جني 

كيلي«!

من ُي�سدق هذا؟!

ح�سر د”جورج فيليب�س“ ومعه املفت�س “فردريك اإيربلني“ �سخ�سيا.. 

بتقاريره اخلا�سة  يثق  الذي مل يكن  “جورج«،  د  لوجود  املفت�س  مل يرحت 

بالت�سريح، واأراد تنحيته عن متابعة تلك الق�سية ال�سائكة، لكن اإذا كان 

الرجل حا�سره يف الركن وو�سعه مو�سع ال ي�ستطيع فيه اأن يرف�س تواجده 

يف �ساحة اجلرمية اجلديدة فما العمل اإذن؟!

اأ�سر ال�سرطي الكبري الأحد م�ساعديه فهرع الإح�سار د “توما�س بوند«.. 

تفرغ اجلميع ملعاينة اجلثة التي مل يعد باٍق منها ما يدل على كونها جثة 

اإليها فتاة يف اخلام�سة والع�سرين من  اللحم حتولت  ب�سرية.. كومة من 

درجة  غريبة..  لدرجة  ومتزيقها  ت�سويهها  يف  القاتل  بالغ  لقد  عمرها.. 

وح�سية مل يرْوها من قبل يف كافة جرائمه ال�سالفة!

القاتل وقد  اأنه ذات  اأم  “ماري«..  اأجهز على  اآخر هو الذي  اأيكون قاتل 

وجد فر�سة مالئمة، يف مكان مغلق بعيًدا عن العيون املرتب�سة، الإخراج 
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جنونه واإفراغ غلِّه كامال الأول مرة؟!

اأيكون هذا هو ال�سبب؟!

خ�سع ما تبقى من ج�سد “كيلي“ لفح�س من اجلراحني املخ�سرمني.. 

اللذين تناق�ست روؤيتهما كل التناق�س.. 

يف تلك اجلرمية عمال روتينيا من اأعمال القاتل  “فيليب�س“  فينما راأى 

بجثة  بالتمثيل  قام  من  اأن  على  واأكد  املمزق(  نف�سه )جاك  يدعو  الذي 

ال�سحية يعلم جيدا ما يفعله، واأنه يف اأغلب االأحوال، وكما اأكدت التجارب 

االإجرامية ال�سابقة، يتمتع بخربة ت�سريحية لي�ست بالهينة.. اأما د “بوند“ 

فراأي اأن متزيق “ماري “كان عمال ع�سوائيا جنونيًّا متَّ بيد غري خبرية وال 

تعرف ماذا تفعل بال�سبط.. 

ال�سابقات  ال�سفاح وبحاالت �سحاياه  بجرائم  فيليب�س“  “د  كانت خربة 

واإثارة  اإفحاًما  اأكرث  كان  ورده  اأقوى،  كان  بوند“  “د  حجة  لكن  اأكرب.. 

للتفكري! اإذا كان القاتل يف احلاالت اخلم�س هو �سخ�س واحد.. فلم ُترك 

احلاالت  كل  يف  اأُخذ  بينما  اجلرمية  م�سرح  يف  االأخرية  ال�سحية  رحم 

ال�سابقة؟!
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اأجب يا د “فيليب�س ».. واإال فُلْذ ب�سمٍت مطبق ي�ستهيه منك “اإيربلني“ 

حتى املوت!
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)9(
�ساطئ التاميز ملهاته املف�سلة.. 

وقف على �سفة النهر العتيق متاأماًل لندن الغافية حتت اأنظاره.. مل تكن 

لندن نائمة بل متناومة متظاهرة بالكرى.. 

احلزن  جفونها  واأثقل  املهملة،  القدمية  االأحياء  يف  الرعب  ف�سا  لقد 

املخرب  ال�سفاح  اقرتفها  جرمية  اآخر  منذ  �سهران  واجلزع..   واخلوف 

املقطع، اأو ُن�سبت اإليه وهي جرمية قتل املوم�س ال�سابة “ماري كيلي“ يف 

التا�سع من نوفمرب من العام املا�سي.. لقد اأ�سبح كالهما، ال�سهر والعام، 

قلب  ثقيل وحرقة يف  �سوى حزن  وراءهما  ورحال غري خملفني  ما�سيني 

ومل  “لندن“  العامل بعظمتها وبهائها.. مل حتزن  تتيه على  التي  املدينة 

جتزع ملوت الفتيات امل�سكينات الالئي ال اأحد يريدهن وال يعني اأمرهن له 

�سيئا.. لكنها حزنت الأنها ُهزمت!
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نعم اأعظم مدينة يف العامل ُهزمت وبوغتت بال�سربة القا�سية من رجل 

اأمامه  اجلميع  اأبقى  لكنه  جمهول  تافه  رجل  �سكني..  بيده  تافه  جمهول 

اأوربا  جدة  اأين   .. واخليبة  بالف�سل  وو�سمهم  االأيدي  ومقيدي  عاجزين 

العظيمة؟!

اإنها يف ق�سرها تفكر يف اأمر ال�سفاح وتخ�سى اأن يجتاح مدينتها مبوجة 

جديدة من القتل والتمزيق.. جيد جدا اإذن فقد حتقق الهدف!

لقد وقفوا كلهم اأمامه مغلويل االأيدي وعاجزين كاأطفال مبللة اأمام مارٍد 

ار..  جبَّ

�سكوتالنديارد ف�سلت.. 

“فردريك اإيربلني“ ف�سل.. 
االأ�ساو�س  �سرطتها  ومفت�سي  لندن  يف  املخ�سرمني  البولي�س  رجال  كافة 

ف�سلوا!

توارى  هل  لكن  اأمامه..  وجوههم  على  وانكبوا  وتراجعوا  ف�سلوا  كلهم 

القاتل فعال؟!

هل اختفى؟!
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هل انتهى اأمره؟!

عام جديد يعلق عليه اجلميع اآمالهم، لي�س يف حتقيق اأحالم وال الو�سول 

قب�سة  االإفالت من  االآن هو  لندن  �سكان  فاأق�سى طموح  اإىل طموحات، 

الطاعن الرهيب، لكن االآمال معلقة على العام اجلديد يف اأن ياأتي حامال 

يف اأح�سائه االإجابة املنتظرة.. اإن القاتل قد توقف!

جزار )وايت�سابل( �سبع واكتفى ولعق �سفتيه وقال لنف�سه “هنيئا!«

هنيئا يا فتي.. فقد روعت اأولئك االأجالف املغرورين كلهم وو�سعت على 

اأقفيتهم ب�سمتك التي لن مُتَحى اأبًدا!

*****
تعرف  ال  جديد  عام  عمرها  اإىل  واأ�سيف  ال�سغرية  “هيدويج“  كربت 

كيف �سيكون ما ينتظرها فيه.. 

اخلا�س..  حياتها  زمن  توقف  فقد  االأيام  مرور  من  �سيئا  ت�ستفد  مل 

وجتمدت �سنواتها على �سكل يوم واحد طويل ال بداية وال نهاية له يتخلله 

ثم  اأجرها،  على  احل�سول  ثم  خدمتهم،  زبائن،  مقابلة  ثابت..  جدول 

املمتد  الطويل  اليوم  ذلك  يتخلل  قد  جديد..  زبون  عن  للبحث  العودة 
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حلظات متكررة، تاأكل فيها اأو تنام اأو جتل�س و�سط اأخوتها اأو ت�سع راأ�سها 

على �سدر اأمها املري�س لت�سعر باأن ثمة اأحد ال زال يحبها يف هذا العامل.. 

لكن تلك اللحظات �سرعان ما مت�سي وتتبدد �سريعا ليبقى ال�سيء الوحيد 

هم  َحنمِ الرا�سخ الثابت يف كونها املظلم.. هو وجوه الزبائن وروائحهم و�سمِ

املختلفة املتباينة، املت�سابهة يف النهاية!

اإنها ال تدري..  الواحد الطويل هذا..  متى ت�سرق �سم�سها وينتهي يومها 

رمبا بعد عام، عامني، ع�سرة.. بع�س من ُهنَّ على �ساكلتها ق�سني �سنوات 

عمرهن كلها يُجنْب ال�سوارع بحًثا عن الزبائن وُمْت بني اأيديهم اأو حتت 

اأرجلهم!

بعد توقف ن�ساط �سفاح )وايت�سابل( عادت بنات الليل ملمار�سة ن�ساطهن 

بحما�س اأكرب وقد حتلَّلن، ولو قلياًل، من �سلطان اخلوف.. 

بذلت جلنة “لو�سك“ جهدها لفر�س االأمن على ال�سوارع املظلمة املُنَهكة 

قد  اخلطر  اأن  لُهن  بدا  اأن  بعد  املوم�سات  جحافل  فخرجت  بالذعر.. 

انتهي.. اأو اأخذ هدنة على االأقل!

لكن يف ليلة من ليايل �سهر فرباير، وبعد مرور اأربعة اأ�سهر تقريًبا على 
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رفيقة  “�سي�سلي«،  تعر�ست  ال�سفاح،  ن�ساط  وتوقف  كيلي“  “ماري  موت 

بطريقة  عقليا  خمتل  زبون  �سايقها  فقد  مرعب..  ملوقف  “هيدويج“، 
خطرية ورف�س اإعطائها اأجرها بعد اأن انتهى منها.. ثم عندما اأحلت يف 

احل�سول على حقها اأخرج من طيات ثيابه �سكني مرعبة احلجم وو�سعها 

على رقبتها مهدًدا اإياها بذبحها وتقطيعها مثلما ُتذبح الدجاجة وُتقطع!

اأفلتت الفتاة من بني يديه باأعجوبة وطاردها لب�سعة �سوارع قبل اأن تلجاأ 

اإىل حانة )االأجرا�س الع�سرة( وتطلب من بع�س الرواد حمايتها.. تبخر 

يف  وقع  اأن  بعد  عنه،  والبحث  ملطاردته  البع�س  و�سارع  املجنون  املطارد 

ظن الكثريين اأنه رمبا يكون ال�سفاح الذي اأعجز �سرطة لندن باأ�سرها.. 

لكن لالأ�سف مل يعرث اأحد له على اأثر ومل يهتم اأحد باإبالغ تلك الواقعة 

اخلطرة لرجال االأمن!

ا  �سرًّ به  لها  اأدلت  الذي  املف�سل  للو�سف  ا�ستمعت  فقد  “هيدويج“  اأما 

يف  لكن  ُتعلق..  ومل  راأ�سها  هزت  ثم  املخبول  الزبون  هذا  عن  رفيقتها 

راأ�سها نطقت خالياها �ساكرة اهلل:

“�سكرا هلل.. اإنه لي�س هو!«
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ن من ذلك! لي�س هو رمبا.. لكن ما من �سبيل للتيقُّ

يف الليلة التالية للحادث العر�سي الذي مرت به “�سي�سلي«، وكم تتعر�س 

“هيدويج“  بائعات الهوى ملواقف ماثلة واأحيانا اأكرث خطورة، خرجت 

احلرفة  املراهقة  الفتاة  اأتقنت  لقد  جديد..  �سيد  عن  للبحث  مبفردها 

املتعبة وتعلمت كيف ت�سطاد، وكيف تتجنب من يريدون �سيدها جماًنا، 

وبال مقابل.. 

كانت تتم�سى ببطء يف �سارع )ميدل�سيك�س(، على قيد خطوات من متجر 

“جاكوب ليفي“ الذي اأغلق لالأبد االآن، بحًثا عن زبون جديد الليلة.. كان 
ال�سارع �سبه خاٍو وال زال رعب ال�سفاح ي�سيطر عليه.. ارتعدت “هيدويج“ 

، اأح�ست بالربودة  َ عندما مرت بقرب املتجر املظلم املقفل، وال تدري ملمِ

ترتع قلبها وت�سري عرب عروقها.. تقابلت بال�سدفة مع قليل من بائعات 

ا  الهوى اأمثالها، بع�سهن يف مثل عمرها اأو اأكرب منها، يُجنْب ال�سارع اأي�سً

بحًثا عن رزق جديد.. كانت تلك من املرات القليلة التي تتوغل فيها الفتاة 

ال�سغرية يف اأح�ساء احلي وحدها هكذا بعد اأن ق�سا قلبها وحتجرت حتى 

م�ساعر اخلوف الطبيعية لديها.. 
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املوت لي�س �سيًئا �سيًئا اأبًدا بالن�سبة لل�ساقطة!

ة تركوها يف ال�سارع، بعد اأن تهراأ ج�سدها  نَّ حكمة قالتها لها فتاة ليل ُم�سمِ

اأ�سابيع طويلة،  طويال..  “جاك الطاعن“  ب�سبب الزهري وظلت تنتظر 

متمنية اأن يظهر عليها وي�سق عنقها لينهي معاناتها يف اأ�سرع وقت.. 

لكن “جاك“ مل يظهر وال عنقها وجد من يقطعه.. بل بقي عنقها ثابتا 

تت�سمم  اأوه.. لقد راأت الكالب وهي  اللحظة االأخرية..  راأ�سها حتى  فوق 

اأطراف املراأة املري�سة وهي يف حلظات االحت�سار االأخرية!

كم نبدو رخي�سات، وكم نحن بال ثمن وبال كرامة!

يدين  اأطبقت  فجاأة  تاأثرا..  للحظة  عيناها  واأغلقت  “هيدويج“  تنهدت 

كاحلديد على عنقها! مل جتد وقًتا كافًيا حتى لت�ساب بالذعر وتنهار.. 

واأل�سقها باحلائط و�سد ب�سدره  اإىل بقعة مقفرة متاًما ومعتمة  جذبها 

العري�س عليها منافذ الهواء وطريق اخلال�س.. 

كان هو.. اإنها تعرف اأنه هو!

ب وجهه منها واأخذ يت�سممها با�ستمتاع.. اأ�ساحت براأ�سها متجهة اإىل  قرَّ

العميق  �سوته  لكن  ال�ساملة  الظلمة  يف  وجهه  تَر  مل  االأخرى..  الناحية 
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حدثها برفق:

“منذ متى كانت اآخر مرة تقابلنا فيها؟!«
مل جتب بل حاولت اإدارة راأ�سها بزاوية حادة حماولة اأن تبعد نف�سها عنه 

قدر ما ت�ستطيع حتى ال ت�سم رائحته، اأو ت�سمع حتى �سوته اإن اأمكن.. 

اأقرتب منها اأكرث وا�ستحثها على االإجابة:

“متى تقابلنا الآخر مرة؟!«
كانت مذعورة لكنها اأح�ست اأن اخلطر عليها �سيكون اأكرث يف حالة رف�سها 

التجاوب معه:

“ال اأذكر!«
د قائال ثم مد يده يداعب �سعرها املتهدل( يا فتاتي.. يا فتاتي  “اآه )تنهَّ

اجلميلة!«

د بعمق و�سعرت “هيدويج“ للحظة ب�سعور غريب قوي رغم عدم ثقتها  تنهَّ

به اأو تاأكدها منه.. اإنه لن يقتلها ولن ُيوقع بها االأذى!«

“نعم.. ال تخايف.. لن اأوؤذيك مطلقا!«
اأجفلت وازدادت نفوًرا منه.. �َسَرت رعدًة يف ج�سدها الراف�س ملجرد قربه 
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منها و�سماعها ل�سوته.. كانت خالياها ترتعد خوًفا منه!

“ماذا.. ماذا تريد؟!«
للمرة  متكنت  حتى  اأكرث  منها  يقرتب  وهو  فهتف  اإياه  �سائلة  ت�سجعت 

االأويل من متييز اأنه يرتدي قبعة عالية ت�ستقر فوق راأ�س ال ترى حدوده 

اخلارجية بو�سوح:

“ال �سيء.. ال اأريد اأي �سيء!«
ت اإليها  قال موؤكدا ثم ابتعد عنها فجاأة.. �سرت الربودة يف عروقها وُردَّ

روحها الهاربة ثانية.. وبينما كانت تتنف�س ال�سعداء قال بطريقة ودودة 

مبطنة بالتهديد:

“اأريد منك فقط اأن تتذكري!«
تنف�ست ال�سعداء و�ساألته بده�سة:

“اأتذكر.. اأتذكر ماذا؟!“
�سمت قلياًل ثم قال وهو يدفعها ثانية جتاه احلائط وُيغلق عليها الطريق 

ب�سكل مفاجئ جعلها تكاد تفقد وعيها من فْرط الرعب:

“تتذكري اأنك كنت بني ذراعيَّ ذات ليلة.. لكنني مل اأوؤذيك!«
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�سمتت هي بينما وا�سل هو خمتبًئا يف ظالمه:

“األي�س هذا �سيء جدير بتذكره يا فتاتي؟!«
ر يقينها االأول  مل ترد، فقد كان اخلوف يعقل ل�سانها وي�سّل تفكريها وتبخَّ

الهزيل باأنه لن يوؤذيها:

“األي�س كذلك يا فتاتي؟!«
من اخلري لها اأن جتيب جتنبا لنوبة غ�سب جنونية منه:

“نعم!«
دفن وجهه يف �سعرها فاأح�ست باأن قلبها حتول لكتلة ثلج.. هم�س مطالًبا 

باملزيد فراحت تكرر:

“نعم.. نعم.. نعم!«
اأ�سابتها نوبة ذعر هائلة وكادت تنهار واأخذت تردد دون توقف وهي ت�سيح 

بوجهها باأق�سى ما ت�ستطيع:

“نعم.. نعم! »
قبل اأطراف �سعرها.. ثم مل تعد ت�سعر به بقربها!

*****
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““هيدويج«!«
فتحت عيناها لتجد “�سي�سلي“ واقفة اأمامها ترمقها بذهول:

““هيدي«.. ماذا تفعلني هنا؟!«
اأخذت “هيدويج“ ُتدير راأ�سها فيما حولها بجنون وُتردد غري م�سدقة:

“هل ذهب.. هل ذهب؟!«
اأم�سكت “�سي�سلي“ براأ�سها وثبتتها يف اجتاهها وقالت لها بقلق:

“ماذا تفعلني هنا.. من هو الذي تتحدثني عنه؟!«
“كيف اأتيت اإىل هنا؟!«

الهاربة  اأنفا�سها  التقاط  حتاول  وهو  املو�سوع  “لتغري  “هيدويج  �ساألتها 

املذعورة:

وترددين  باحلائط  ملت�سقة  فراأيتك  بال�سدفة  بقربك  اأمر  كنت  “لقد 
كلمة نعم نعم بال توقف!«

م�سحت “هيدويج“ جبينها امللتهب و�ساألت �سديقتها برتدد:

“اأمل ترْي.. اأمل ترْي اأحًدا هنا معي؟!«
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وت�ساءلت  الرفيعان  حاجباها  تداخل  حتى  جبينها  “�سي�سلي“  قطبت 

بده�سة:

“اأحد مثل من؟ عمن تتكلمني بال�سبط؟!«
يديها  فمدت  املذعورة  الفتاة  جبني  على  البارد  العرق  من  املزيد  �سال 

مت�سحه.. �سمتت قلياًل ثم قالت:

“ال �سيء.. ال �سيء.. اأنا بخري!«
انتهت املناق�سة وذهبت الفتاتان مًعا تبحثا عن مزيد من الزبائن.. 

مل حتكمِ “هيدويج“ ل�سديقتها حرًفا عما حدث معها.. وال الأمها اأو الأحد 

وًنا  م�سُ خميًفا  ا  �سرًّ وايت�سابل  ل�سفاح  روؤيتها  اأبقت  كذلك..  اأخوتها  من 

ت�سطدم  اأن  تخ�سى  كانت  الأحد!  به  تبوح  اأن  من حقها  لي�س  قلبها..  يف 

به ثانية.. مع اإنها اأحيانا كانت تتمنى اأن ت�سادفه، مهما كلفها ذلك من 

ها ومل  ُيوؤذمِ رعب، لت�ساأله فقط ال�سوؤال الذي يوؤرقها وُي�سعدها.. ملاذا مل 

و”كاثرين“  و”ليز“  و”اآين“  “بويل“  على  اأجهز  مثلما  عليها  ُيجهز 

و”ماري«؟!

اأطراف  على  تلك  الغام�سة  قبلته  معني  تعرف  اأن  كذلك  تريد  كانت 
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�سعرها.. 

اأن  تخ�سى  كانت  احلائرة  االأ�سئلة  تلك  اأجوبة  ملعرفة  تْوقها  برغم  لكنها 

قلبها  يف  ال�سدان  اجتمع  اأبًدا..  ذلك  يحدث  اأال  وتتمنى  ثانية  تلقاه 

وعقلها.. ولكن ما الغرابة يف ذلك.. األي�ست حياتنا يف النهاية كومة من 

التناق�سات تاآلفت لت�سنع حياة من�سجمة اأكرب ما فيها هو التناق�س!

لكن خماوف “هيدويج “يف النهاية مل يتحقق منها �سيء.. فهذا الرجل 

مل يظهر يف حياتها ثانية اأبًدا ومل تره ومل ت�سمع عنه حتى.. وكما ان�سق 

عنه �سباب )لندن( فجاأة يف ليلة م�سئومة من عام 1888م.. عاد ال�سباب 

ليبتلعه ثانية فجاأة يف ليلة اأخرى من العام 1889م

*****

مل يره اأحد.. مل ي�سمع عنه اأحد.. ومل يرغب اأحد يف ذلك!

اأنهم، رغم كل ما بذلوه من جهد ورغم كل ما كابدوه من  للغيظ  املثري 

م�سقة وتعب، فاإن رجال )�سكوتالنديارد( مل يتمكنوا من حتديد �سخ�سية 

ال�سفاح الذي ي�سمي نف�سه “جاك الطاعن“ وال ا�ستطاعوا القب�س عليه!
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اأ�سياء  غاب قاتل )وايت�سابل( و�سط الظالم.. فلم يتبقَّ منه �سوة ثالثة 

عدا ذكراه الرهيبة التي لن تنمحي اإىل االأبد:

عليها..  اأ�سماءهن  واملرقومة  املمزقة  �سحاياه  الأ�سالء  احلاوية  املقابر 

ور�سائله ال�ساخرة املُهينة املُتحدية املُ�ستفزة لرجال �سكوتالنديارد الذين 

�سجل عليهم اأنهم وقفوا اأمامه عاجزين حتى النهاية.. ولْثمة غريبة على 

اأطراف �سعر فتاة ن�سف طفلة تدعي “هيدويج«.. كانت هي الوحيدة التي 

راأته وكلمته و�سمعت �سوته و�سمت رائحته.. وبقيت حية!

اسأل عن العدد الثاني: لغولة
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ملحق باهلوامش الواردة يف الفصول 
الزهري اأو ال�سفل�س: مر�س منتقل جن�سيا    )1(

عا�س ( 2)  ) )وايت�سابل  منطقة  من  يهودي  جزار  ليفي:  جيكوب   

بالزهري  م�سابا  وكان  1856و1891..  عامي  بني  الفرتة  يف 

ق�سية  يف  �سبهة  املتهمني  اأكرث  من  ويعترب  العقلي  وباالختالل 

“جاك ال�سفاح »
 بويل: “ماري اآن نيكولز “1845/ 1888م اأويل �سحايا “جاك ( 3)

“ال�سفاح 
حي ( 4) كان  التي  اإند  االإي�ست  منطقة  ال�سرقية:  لندن  حافة   

وايت�سابل واقعا فيها والذي �سهد جرائم “جاك “الطاعن فيما 

بني عامي 1889/1888م

 االأفاوية: التوابل ( 5)

 عالج الزهري:( 6)

 �سبيتلفيلدز: اأحد اأحياء حافة لندن ال�سرقية( 7)

يف ( 8) دور  له  كان  مهند�س  1891م:   /1819 بازلغيت  جوزيف   
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اإن�ساء اأكرب �سبكة ل�سرف املخلفات يف مدينة لندن ما �ساعد 

على انح�سار االأمرا�س املتوطنة واملنت�سرة

 األي�س واإلزا: اأ�سماء بنات “ماري اآن نيكولز “احلقيقية ( 9)

اأو�سبورن وباكز رو: �سارعني من �سوارع حي وايت�سابل ( 10)

بودينج لني: )اأو بادينج لني حاليا( اأحد �سوارع لندن( 11)

اإميا �سميث: قتلت يف �سارع اأوزبورن يف الثالث من اإبريل عام ( 12)

1888م وال تعترب من �سحايا جاك ال�سفاح 

يف ( 13) بهم  امل�ستبه  اأحد  1892م:   /1864 فيكتور:  األربت  االأمري 

ق�سية “جاك “ال�سفاح.. يعتقد اأنه كان م�سابا بالزهري، اأو 

اأنه كان على عالقة بفتاة كاثوليكية و�سيعة من العامة 

بني ( 14) وقعتا   ( البوير  حرب  با�سم  حربني  توجد  البوير:  حرب 

 ) اإفريقيا  جنوب  يف  البوير  وامل�ستعمرين  الربيطانية  القوات 

االأويل 1880 /1881 والثانية 1902/1899م

عائلة فيلف اأو فلف welf: ا�سم العائلة االأملانية النبيلة التي ( 15)

والذي  بريطانيا  يف  احلاكم   ) هانوفر   ( بيت  منها  ينحدر 
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تنتمي اإليه امللكة “فيكتوريا “ثم تغري لقب االأ�سرة احلاكمة يف 

بريطانيا اإىل وند�سور يف عام 1917م

�سهري ( 16) بريطاين  �سيا�سي  �سي�سل  روبرت جا�سكوين  جا�سكوين: 

اأعوام:  بني  مرات  ثالث  يف  الوزراء  رئي�س  من�سب  �سغل 

1886/1885 و1892/1886 و1902/1895م

دوق كالرن�س لقب االأمري “األربت فيكتور “وماركيز �سال�سبوري: ( 17)

لقب ال�سري “روبرت جا�سكوين “

الربداء: املالريا( 18)

الباوند: اجلنيه االإ�سرتليني ( 19)

“و”مارثا ( 20) �سميث  “و”اإليزابيث  ميلوود  “و”اآين  فاي  “فريي 
تيربام “و”وكاري براون “: �سحايا اأخريات، �سقطن قبل وبعد 

من  اأنهن  البع�س  يعتقد  وايت�سابل،  يف  اخلم�س  اجلرائم  فورة 

�سحايا جاك ال�سفاح بينما ال يدرجهن اأغلبية املوؤرخني �سمن 

جرائم قاتل وايت�سابل اخلفي 

فردريك جورج اإيربلني: رئي�س مفت�سي �سكوتالنديارد يف فرتة ( 21)
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وقوع جرائم �سفاح وايت�سابل

عائلة جاكوب ليفي: كان اخلبال متوفرا يف عائلة جاكوب ليفي ( 22)

يف  نف�سه  هو  ومات  كذلك  عقليا  خمتال  االأ�سغر  اأخوه  وكان 

م�سحة عقلية

ال�سرعيني ( 23) االأطباء  اأحد   :“ فيليب�س  باغ�سرت  “جورج  الدكتور 

الذين قاموا بفح�س بقايا �سحايا جاك الطاعن

والرت �سيكرت: 1942/1860م ر�سام بريطاين من اأ�سل اأملاين ( 24)

واأحد امل�ستبه بهم يف ق�سية “جاك “ال�سفاح 

زور ( 25) باأنه  اأعرتف عام 1931م  بريطاين  بي�ست: �سحفي  فريد 

ق�سية  حيوية  على  احلفاظ  اأجل  من  ال�سفاح  جاك  ر�سائل 

واحلفاظ على االأعمال من الركود

ليز الطويلة: لقب عرفت به اإليزابيث �سرتايد )1888/1843م( ( 26)

ال�سحية الثالثة لل�سفاح

ترجمة البطاقة اعتمادا على ن�سها الكامل يف كتاب )الق�سة ( 27)

احلقيقية الأب�سع قاتل يف التاريخ ( للكاتب / �ساهر االأ�سيوطي
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جلاك ( 28) الرابعة  ال�سحية  )1888/1842م(  اإيدوز:  كاثرين 

ال�سفاح.. قتلت يف احلادث املزدوج مع “اإليزابيث �سرتايد “يف 

ليلة الثالثني من �سبتمرب عام 1888م

اخلم�س ( 29) ال�سحايا  اآخر  1888/1863م  كيلي:  جني  ماري 

“ال�سفاح وقد قتلت يف يوم التا�سع  “جاك  املقيدات على ذمة 

من نوفمرب عام 1888م

نف�س الكتاب للكاتب / �ساهر االأ�سيوطي( 30)

“ماري ( 31) ال�سفاح  جلاك  االأخرية  ال�سحية  األقاب  اأحد  جينجر: 

جني كيلي “1863 / 1888م

ال�سهود ( 32) هاري�س:  وهاري  الويند  وجوزيف  ليفي  هامي  جوزيف 

الثالثة الذين �ساهدوا ال�سحية “كاثرين اإيدوز “تتحدث اإىل 

من ُيعتقد اأنه جاك ال�سفاح نف�سه بالقرب من كني�سة يف مايرت 

�سكوير ليلة مقتلها

العدد الثاني : الغولة
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